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 לארשיב ספדנ
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 ינשה ךרכה םע

 יאצוי ,םיבר לש םמולח" :ונרמא "םאָו ריע קסנימ" ונרפס לש ןושארה ךרכל המדקהה ירבד חתפב
 םידיגו רוע םורקל ליחתמ ,ונמע ימי ירבדב םש-יעודי ,םילוגד םישיא םלהקבו ,היתונבו קסנימ ריעה
 -- רפסה לש ותדילו ותרוה ילבח תשרפ ."םאו ריע קסנימ" :הז רפס לש ןושארה ךרכה תעפוה םע
 -- ןאכמ ,לארשי-ץראבו תירבה תוצראב -- םעה יריחבמ םישיא הב םינגועמו ,רוד ימיכ הימי
 ."ארוקה לש וטפשמל רפסה תשגה םע ונתוא תפפואה שדוקה-תדרח

 -תכפהמ דעו התישארמ קסנימ תליהק -- ומוחתש ,וידומע 700-כ לע ,ןושארה ךרכה ,ןכאו
 םאו ריעל תיפארגוירוטסיה ןורכז-תבצמ שמָשל :וב תויפיצה תא ונתכרעה יפל אָליִמ ,1917 רבוטקוא
 חתופ אוה .וכז אלו -- וילא םשפנ ואשנש הלא לש םמולח םושיג תניחב תויהל םגו ,לארשיב
 ךישממ ,הנודינה הפוקתב קסנימ תליהק לע ,ןהכ דודו רטכייל יניס תאמ ,תופיקמ תויללכ תוריקסב
 .םהישיאו םיירוביצה םימרזה ,תוגלפמה לע ,ךוניחהו הרבחה לע ,הישיאו תדה ידסומ לע םירמאמב
 לילעב רייטצמ ידָמל הבחרה העיריה ללכמ .רולקלופו יִוה יקרפ ,תונורכז ,דועית ירבדב עפושמ רפסה
 תוינויצה ,תוירוביצה תועונתה שרעכ -- ונמע לש שעמהו חורה ייחב קסנימ תליהק לש המוקמ
 לש םלודיג-תיבכו ,םינורחאה תורודב םעה תייווה לע קהבומה ןמתוח ועבטש ,תויטסילאיצוסהו
 בייחתמכ ,הז ךרכל רמוחה לש ובור .ונמע ימי-ירבדב םמושיר וריאשהש שעמ-יבר םישיא
 ךותמ םגרות וא טקלנ -- ,םייחב ויה אל רבכ הישיא לכ רשאכ ,הנודינה הפוקתה לש ןמזב-קוחירהמ
 היציזופמוקל הבר המורת ומרת ונרפסב שדחמ םבולישו םתניתנו ,םיחכשנו םיִלָּב ,םינָשי םימוסרפ
 םישעמו תוערואמ לש םרואית לע" :ןושארה ךרכל ונתמדקהב ונרמאש יפכו .רפסה לש תיללכה
 ,הפוקתה לש היתומושר ימשור קר םניאש ,םינושארה לש םהירבד תא ונפדעה ,ישילש וא ינש ילכב
 ."הירוטסיהה ישוע ,הירוביג םג אלא
 ,הנוש ,ונימי דעו 1917-מ קסנימ תודהי -- אוה ומוחתש ,ארוקה לש ונויעל הזב אבומה ,ינשה ךרכה
 וטקלנש םירבד טעמכ וב ןיא .ןושארה ךרכהמ יוניש תילכת ,וב אבומה רמוחה יפוא תניחבמ
 םג בורלו ,ותמזיב םיפתתשמה יפמ ובגנש םישדח תּודע ירבד ולוככ-ובור אלא ,םינָשי םימוסרפמ
 תודהיל ןוכמה עויסב .דחי םג םיכרכה ינשל רמוחה תיברמ סנָכמ ,ל"ז ןהכ דוד לש ותועצמאב
 םיקיתוה קסנימ ילוע םע תונויאר תורשע ןהכ דוד םייק ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב וננמז-תב
 שיא ,ןרוא סחנפ ידיל ןושאר דוביעל רסמנ ,שידיי ובור ,טלקומה תונויארה-רמוח .םישדחהו
 .ונינפלש רפסה לש ורקיע תא הוַהמש -- אוהו .ךרועה ןחלושל רבעוה ונממו ,בקעי-תודשא
 ועבתנ אל םינייאורמה .םידומע יפלא לע םיערתשמ םינש 15 -- 13-כ ינפל וכרענש תונויארה
 ,םרופיס תופיצר לע ודיפקה אלו (םירוגמ םוקמ ,הילע תנש ,ליג) םיישיא םיטרפ םמצע לע רוסמל
 ,ןהכ דוד לש ותופסיה ןוסא םע .ןייארמה תולאש ידי-לע םידדצל טסוהו םעפב םעפכ עטקנ ףאש
 .ובזכנ עגמ שדָחלו םרתאל ךרועה יצמאמו ,םינייאורמה תיברמ םע רשקה דבָא ,1973 סראמב
 ,ונָּבל תלֶאשמכ וכרצ-לכ ןקותמ היהיש ,סופדל תונויארה רמוח תרשכהל המישמה התיה הלא םיאנתב
 .רתויב השק
 תניחבמ ,הקלַחל ןתינש הפוקת -- הלעמו הנש םישיש לש הפוקת ,רומאכ ,ףיקמ ונינפלש ךרכה
 -- 1941-ב יצאנה שוביכה דעו 1917-מ קסנימ תודהי -- הנושארה .הָנשמ-תופוקת שולשל ,הניינע
 ןורהא לש וטע ירפ ,הפיקמ תיללכ הריקסב ךרכה חזופנ ןאכ ףא .ידמל תבחרנ הרוצב ונרפסב תגצוימ
 םישיא לשו תיטסילאיצוסה-תינויצה תרתחמהמ םירבח לש תודע יקרפ םישולש -- הכשמהבו ,ןיזור
 ידוהי תייווה לש תישחומ הנומת תפרטצמ םירבדה לולכממ .תיטיבוסה קסנימב םיינרותה םיגוחהמ
 םייתדה ,םיירוביצה ,םיילכלכה םייחה תּוישֶא לש רומג ןברוח -- יטיבוסה ןוטלשה תפוקתב קסנימ
 ,תירבעהו תונויצה דגנ ,תידוהיה תרוסמהו תדה דגנ ןוטלשה תוריזג ,המחלמה ינפלמש םיימואלהו
 רומשל קסנימ תודהיב םיקלח לש ינשקעה ,שאונה ץמאמה -- תאז תמועלו ,שידייה םג ןכמ רחאלו
 וז הפוקת .תרתחמב םג ,םירתֶסמב םג ,תימואלה םאו ,תיתרוסמה-תיתדה םא ,תידוהיה תלחגה לע
 יוטיבל אבה רבד -- הכפהמה ינפלש הפוקתה לש ףוצרה הכשמהכ ,קסנימ תודהי תשרפב ,תבלתשמ
 .1917 דעש הפוקתב ודקמתה םלעְפּו םהייחש םישיא תומשב עפושמה תומשה-חתפַמב ףא
 תיללכ הריקס תאבומ ןאכ .1944-1941 ,יצאנה שוביכה ןדיע -- איה הנשמה-תופוקתב הינשו
 ימיא תא םרשבמ וזחש םירבח יפמ תודע יקרפ 18 הירחאו ,ל"ז ןהכ דוד ידי-לע הנכוהש הפיקמ
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 אלמל ידכ וב שיש ,ונידיב רבצנש רמוחה אולמ תא ןאכ וניצימ אל .ררוצב םימחולב ויה ףאו האושה
 תרגסמב םג ךא ,העיריה תא רצקל ,םיעצמאו םוקמו ןמז לש תולָבגמ תמחמ ,ונצלאנ .הברה םיכרכ
 ירבדב רוחשמ-הרוחשה הפוקתה ימיא לש םוהתה דע בקונ רואית ןאכ ןתינ ונל ונמחְתש תמצמוצמה
 תירבב תונושארהמ ,קסנימ-וטיגב תרתחמה לש הדוחיי טלבוה ףאו ,טרפב קסנימבו ללכב ונמע ימי
 .םינזיטרפל ,רעיל םתרבעהלו םידוהי תלצהל התשעו יצאנה שוביכה תישארמל הלעפש תוצעומה
 .בלב טטרו ןיעב העמד אלב םארקל ןיאש הרובגהו תונעה יפד ןאכ םיבר
 רזחוהו יצאנה שוביכהמ הררחוש קסנימ .ונימי דעו 1945-מ -- ,תישילשה הָנשמה-תפוקת ,ףוסבלו
 הקיר ,הברח ריע ואצמ הרורחש םע קסנימל וסנכנש םידוהיה םימחולה .יטיבוסה ןוטלשה הב
 הנדָע התיה דציכו ?יח המב ?לדג ךאיה .קסנימב ידוהיה בושיה לדג ףאו שדחתנ םימָיְל .םידוהימ
 ןוטלשה לש תופידרהו תוריזגה תונשב התולב ירחא ,םישישה תונשב קסנימ ידוהי ברקב תונויצל
 אל ,ונרעצלו ,םיעבשה תונשב קסנימ ילוע יפמ הנעמ ןהילע ונשקיבש תולאשה ולא -- יטיבוסה
 וניאר ךא .םימיה תוברב תולילע ול ונכתנ דועו ,ותישארב קר אוה הז יאקסנימ קרפ ,םנמא .ונינענ
 תושדחתה לע המחנה תרושבל םג םויסב ןגעינ אלו ,ןברוחה תניקב רפסה תא םייסנ םא םגפל םעט
 לארשי לשו ןיבור ילוטנא לש ,ונרפס תא םימתוחה םיקרפה ינש .ונימיב קסניממ הילעהו תונויצה
 .ונירחא םיאבה ידי-לע ךשמהל רגתא ,שדח ףד תחיתפ ןמיסב המיתח -- וז הָיגוסל םישדקומ ,ל"שר
 םירעשב םירתכומה םירדגומ םירודמל הקולחמ ,ןושארה ךרכב ונגהנמכ ,ןאכ םג ונענמנ תאז םע
 םושמ ןהו ,רדגומ ןמז-קרפ תרגסמב םהירבד םימחות םניאש םירבָחמה לש םכרד םושמ ןה ,םידרפנ
 תודהי לש הרופיס ןיעמ ,תחא תירואית תופיצר ויכרכ ינש לע רפסָב האורה ךרועה לש היצפצנוקה
 .וז רחא וז תוכשמנו וזב וז תוזוחא היתוילוחש תחא הביטחכ קסנימ
 וב תובורמ ,ומצע אשונ ותוא לע םיבסומ םהירבדו םיבורמ ויפתתשמש ,ונלשכ רפסש ןבומ וילאמ
 יעטק תא טימשהלמו ףתתשמ לכ לש ירופיסה ףצרה תא עוטקלמ ונענמנ ןכ יפ לע ףא .תורזחה
 .תורזחה
 לש תישונאה המרונאפה תבחרהל ןהו םירבדה תשחמהל ןה םימרותה םימולצת האמכ רפסב ונצביש
 םייתצובקה םימולצתב והוזש םימלוצמה לכ תומש .היתורודל תיאקסנימה הליהקה תלילע ירוביג
 תישומישה תלעותה דבלמ ,הז תומש חתפמ .רפסה ףוסב אבומה תומשה חתפמב םה ףא ומשרנ
 םצעש םיאקסנימ םתואל תמא לש דסח תלימגו רכז תרֶאשה םושמ םג וב שי ,ןייעמל וב הנופצה
 .םיתעה קוצב ןואשמב הסּוכ םתויה
 לש הביטנרטלאה לע ךא ,רסחב חרכהב יוקל ,ןושארה ךרכבכ ןאכ םג אבומה ,"םישיא ירכז" רודמה
 .טקלל ונידיב הלעש טעמה תא תוחפל תתל ונפדעה הזינג
 ץוביקה תאצוהב ותדובעל קתורמה ךרועהש םושמ םג ,הברה םינש וכרא הזה ךרכה לש ותדיל ילבח
 ירחוש לש הביצעמה תולדלדיהה םושמ רקיעב ךא ,הזה רפסה תכאלמל תונפתהל לוכי אל דחואמה
 .ץראב קסנימ יאצוי ןוגרא ברקמ וינמאנו קסנימ-רפס
 דוד :הרקוהב םריכזנ .םמלועל שיא 16 וכלה ,ןושארה דומעב םייונמה רפסה-תדעו ירבח 31 ללכמ
 ,ירפכ הרש ,ןיריבז קחצי ,רגרב יכדרמ ,ןהכ דוד ,ץיבורוטנק םוחנ ,ןיצלוד השמ .בוטיר לארשי ,יאכז
 םחנמ ,שטוילק השמ ר"ד ,ןמסט השמ ,ןלפק םהרבא ,גרבדלוג ןבואר ,גרבדלוג ואיל ,בוקנימ לאכימ
 הדבכנ המורת ומרת ףא םבורבו ,קסנימ רפס ימלוחב ויה הלא לכ .ץיניח םוחנ ,(יולה) ץיבוקציא
 .ןושארה ךרכה לש ותאצוהלו וניינבל
 תכאלמל םכש תוטהל קר אל תלוכי רסוח ידכ דע םחוכ שת -- םייחב םדועש םירבחהמ םיבר םג
 ונדוע םישדחה םילועה רודש ,רמול ךירצ ןיאו .הצְךמהו דודיע לש עגמ םייקל ידכ ףא אלא ,רפסה
 םהיתובל המיעפהש ,דיתעה יפלכ ,הירוטסיהה יפלכ הקומעה הבוחה תשגרה תוכזב קרו .דגנמ דמוע
 ןמ ןושרג ,יבכמ הימחנ ,גרובזניג בוד ,ןשוש-ןבא םהרבא םה אלה ,רפסה-תדעו ירבחמ םידחא לש
 ,רפסה לעפמ לש יעוציבהו ירמחה דצה תחטבהל תושעל וררועתנו ,(םיובנזור) םר היראו (בוקנימ)
 .רמגומה לע ךרבל ונידיב שי -- טעמב וא ברב ךרועל ועייסו

 ןשוש -ןבא המלש סוחנ-הדש
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 1941 -- 1917 םינשב קסנימב ידוהיה בושיה

 תנשב דלונ ,קסנימב תרתחמב תינויצה העונתה יליעפמ ,ןויצ ריסא ,רבחמה

 -תותוא 5-ב הכת םודאה אבצב תריש הינשה םלועה-תמחלמב .0

 .םילשורי בשות .19677-ב הצרא הלע .תונייטצה

 ןויצ-ריסא תונורכז ,"התיבה יכרד") "םייהא געוו ןיימ" ,שידייב ורפס

 .1983-ב ,בינ דוד ידיב ,ירבע םוגרתבו ,1981-ב רוא האר ,תוצעומה-תירבב

 דחוימב בתכנ ,1941-1917 םינשב קסנימב ידוהיה בושייה לע ,ןלהלד ורקחמ
 .ןשוש-ןבא .ש ידיב שידיימ םגרות .ונרפסל

 הפוקתה לש יללכ רוקיס

 הקילבופיר הנידמב הננוכו יראצה רטשמל [ק המָעש היסורב הכפהמה הצרפ 1917 סראמב
 .תינמז הלשממ תגהנהב

 הכפהמב ואר םידוהיה .הכפהמה ינפ תא תובהלתהב המדיק היסורב תידוהיה היסולכואה
 היסור לש השדחה הלשממה םנמאו .תוימשיטנאלו הָילפהל ,םימורגופל ץקה תא לכ-תישאר

 המסריפ 1917 סראמב 22-ב רבכ .תידוהיה היסולכואה יפלכ הילפאה תטיש תא הלטיב

 לכ תא לטיבו תויחרזאה תויוכזה לכ תא םידוהיל הנקָהש דחוימ וַצ תינמזה הלשממה

 .יראצה רטשמה ידי-לע ולטוהש תולבגהה

 ירחא היסורב םידוהיה לש שדחה םדמעמ תא ןייפאמ יטפשמה תויוכזה-יוויש קר אל ךא
 הזעה התלועפ תא הלעפ ,הנידמב הררתשנש ,שפוח לש הננערה ,השדחה הריואה .הכפהמה

 תורשפאה הל הנתינ תיסורה תודהיה ימי ירבדב הנושארל וז .לודגה ידוהיה ץוביקה לע
 םיזונגה םיינחורהו םייתרבחה תוחוכה לכו .החורכ תּוליעפ חתפלו הנוצרכ הייח תא ןגראל
 .רבגתמה ןיעַמכ ורקָהו וצרפ
 היסּורב היצקאירה תונשב לילכ הוקיספה וא ןתוליעפ ומצמיצש ,תונוש תוידוהי תוגלפמ

 .תידוהיה תוירוביצב הבורמ העפשה ןהל התיהו תבחרנ הלועפ התע וחתיפ ,(1907-1906)
 םינותעו תע-יבתכ ,תורבוח ,םירפס תורשע תיסורבו תירבעב ,שידייב עיפוהל וליחתה
 תואמ ומק רפסמ םישדוח ךות .תפעוסמ תימואל-תידוהי ךוניח-תשר החתפתנ .םיימוי
 .םירומ-ינוכמב הלכו םידלי-ינגב לחָה ,ךוניח-תודסומ

 ,1917 ,תססות הנש התואב היסורב תוידוהיה תוגלפמה ןמצעל וביצהש הנושארה הרטמה
 שמשל תוכירצ ויהש תויטארקומיד תוליהק תּומדב השדח תיאמצע-הלהנה בַָצעל התיה

 הפיסאב תיסור-לכ תידוהי תּוגיצנ ןיכהלו הנידמב תימואל תידוהי הימונוטואל דוסי-יניערג
 תוריחב ןוגראל תצרמנ תּוליעפב וחתפ תוידוהיה תוגלפמה לכ .הנידמה לש תננוכמה

 תא חסנל הילע היהש תיסור-לכה תידוהיה הדיעול ןכו תוליהקה תוצעומל תויטארקומיד

 ךיראת .תיסור-לכה תננוכמה הפיסאב ולעויש תיסורה תודהיה לש תוימואלה תועיבתה

 17-ה םויל הדיעוה תחיתפ העבקנ ףוסבלו תודחא םימעפ הנּוש תידוהיה הדיעוה לש הסוניכ

 .דארגורטפב 1918 ראורבפב

 .תוינכתה לכ תא לַאל המש ,1917 רבמבונב 7-ב הללוחתנש ,תיטסיבָאשלובה הכפהמה ךא
 .הרזּופ תיסור-לכה דוסיה-תפיסא .םייקתהל התכז אל תיסור-לכה תידוהיה הדיעוה

1 
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 ,הבקסומבו דארגורטפב םיססותה םיינכפהמה םיזכרמהמ הקוחר התיהש ףא ,קסנימ
 1917 סראמ לש םינושארה םימיב .םירעוס םיקבאמ םתואב ץרמנו ליעפ לבח איה ףא החקל
 ,ןרזּפ בציתנ השארבש ,םילעופה-יריצ לש תיאקסנימה הצעומה הנגראתנ
 הפוקתב יכ ,ןייצל יואר .םיקיבָאשלובה לא רבע הרהמ-דעש ,ילאמש טסילנויצאנרטניא
 1917 יאמ דע .קזחו לודג יטסיבָאשלוב ןוגרא קסנימב היה אל ראורבפ-תכפהמל הנושארה
 -לאיצוס העיס התיה אלא ,תדרפנ תיטסיבָאשלוב העיס קסנימ תצעומב התיה אל
 םיטארקומיד-לאיצוסה לש הנושארה הפיסאב ,סראמב 11-ב .תפתושמ תיטארקומיד
 ,הטלחהה לע העבצהה תעב ,םיילאמשה ולביק ,םולשהו המחלמה תלאש הנודנשכ ,קסנימב
 םמצע םייטיבוסה םינוירוטסיהה יכ ,רבדה ינָיפוא '.תולוק 178 םינמיהו ,תולוק 13 קר
 הצעומה שארבש רבדה רשפאתנ ,ןגרואמ אל 'דנּוב'ה תויה לשב קר" יכ ,םישיגדמ
 2,"ןרזופ דמעוה תיאקסנימה
 וריבגהו הבר תוליעפ וחתיפ תוינויצה תוגלפמה .רעסו ססת קסנימב לודגה ידוהיה ץוביקה
 ןועובש קסנימב עיפומ 1917 לירפא ףוסב רבכ .ריעב םיידוהיה רוביצה ייח לע ןתעפשה
 עיפוהל ליחתמ 1918 ראונאיב ."דוי רעד" עיפומ 1917 ףוסב ."טרַָאוו עשידיי סָאד" ינויצ
 ."טאדלֶאס רעשידוי רעד" ברעמה-תיזח לש תיאבצה תינויצה תורדתסהה ןואטב קסנימב
 םימוסרפ םיעיפומ ןכ ."רבחה" ,ינויצה דמולה רעונה ןואטב ,תיסורב ןועובש-וד עיפומ
 .םיידוירָאּפ אלו םיידוירָאּפ ,םירחא םינוש
 תעונת לש םיטלובה היגיהנמ םיזכרתמ ריעב ."דנּוב"ל קסנימב התיה הנתיא הדמע
 1917 ינּויב .םירחאו (לאימחרי) ןייטשנייו ,ןיול לקנעי ,(רתסא) ןיקמורפ .מ ןוגכ ,"דנוב"ה
 לש יזכרמה דעוה ןואטב -- "רעקעוו רעד" ,לודג ידוהי ימוי ןותע קסנימב עיפוהל ליחתמ
 ."דנּוב"ה
 תולודג תונגפה" .קסנימב 1917 ויתסב וגגח "דנוב"ה לש םירשעה לבי תאש הרקמ הז ןיאו
 םידחוימ תונוילג ,לבוי-תוגצה ,ינוריעה ןורטאיתב תורידא םינומה-תורצע ,תובוחרב
 הררשו ריעב יגיגח היה לכה ...תוגלפמה לכמ ,ןוטלשה תודסומ לכמ תוכרב ,םינותעב
 *."תיתימא שפנ-תוממורתה

 היסולכואה לע ןתעפשה תדימ לעו תונושה תוידוהיה תוגלפמה לש תוחוכה-יסחי לע
 תנשב קסנימ תליהק תצעומל תוריחבה תואצותמ דומעל ןתינ אוהה ןמזב ריעב תידוהיה
 -ילעופ ;21 -- םינויצ ;23 -- לארשי תדוגא *:ונמנ םירחבנה הצעומה ירבח םע .8
 .17 -- דנוב ;14 -- תוינויצה תוצובקה ראש לכ ;10 -- ןויצ
 םירבח 17 "דנוב"הו ,53% וא ,הצעומב םירבח 45 ולביק תוינויצה תוגלפמה לכש אצמנ
 .הצעומה ירבח ללכמ 20% וא ,הצעומב
 הריחבה-רוזאב תיסור-לכה תידוהיה הדיעול תוריחבה תואצות לע םירפסמ ונאצמ אלש ףא
 תצעומל תוריחבבכ תואצות ןתוא בוריקב ונתנ ולא תוריחב יכ חינהל שי ,יאקסנימה
 .הליהקה
 קסנימ ךלפ יבושימ לודג קלחב יכ ,םידמל ונא "רעקעוו רעד"ב ומסרופש תועידימ ,בגא
 29% ועיבצה (דועו הסירד ,בורוט ,'ָץיִנֶּפולוח ,'ץיבופיסוא ,'ץיראפ ,'ץיבוקמיט ,הילּופאק)

 .(שידיי) 1927 קסנימ ,40 'מע ,"היסורולֶאבב רבוטקוא תכפהמ" ףסאמב ."רבוטקוא"ה תנכה .ןירונק .ו

 .39 'מע ,םש

 .(שידיי) 141-140 'מע ,ינש ךרכ ,תוכפהמ יתשב .'ץיבומרבא .ר

 = 8 ₪ >< .1918 קסנימ ,257 ,"דנוב"ה ןואטב ,"רעקעוו רעד"



 9 1941-1917 םינשב קסנימב ידוהיה בושיה

 (1918) ח"ערת ,תיאקסנימה תיזחב ליחה ישנא תדיעו

 םירחא םיבושיבו דארגורטפב יכ ונל רווחתמ רוקמ ותואמ ."דנוב"ה דעב הדיעול םירחובהמ
 "דנוב"ל התיה וזמ דוע התוחפ העפשה .13% קר "דנוב"ה דעב ועיבצה הלודגה-היסור לש
 התיה טרפב קסנימבו ללכב היסורולָאבב יכ ונא םיאור ךכו .םידוהיה אבצה-ישנא ברקב
 .היסורב תומוקמ ראשבשמ רתוי הקזח הדמע ,תיסחי ,"דנוב"ל
 אבצ-ישנא לש הדיעו קסנימב המייקתנ 1918 ראונאיב 4-ה דעו 1917 רבמצדב 31-ה ןמל
 :היה םיריצה לש יתגלפמה בכרהה .םיריצ 41 הב ופתתשהש ,ברעמה-תיזחמ םיידוהי
 .1 -- קיבָאשלוב ,5 -- םיאדנוב ;4 -- םידחואמה ;10 -- ןויצ-ילעופ ;21 -- םינויצ
 תידוהיה הדיעוה לש ,תיאבצה תידוהיה תודחאתהה לש הדמעמ לע תולאשה ונודנ הדיעוב
 1 ,ןויצ-ילעופ 2 ,םינויצ 4 לש בכרהב תיזח-דעו רחבנ .'וכו תימצעה הנגהה ,תיסור-לכה
 5."דנוב'המ 17ו םידחואמהמ

 לעו קסנימב תידוהיה תּוירוביצה לש תּוליעפה לע םידמל ונא ל"נה םירפסמהו תודבּועה ןמ
 .ריעב תונוש תוידוהי תוגלפמ לש ןתעפשה תדימו ןדיקפת
 ,ןוטלשה תסיפת לע הזירכהו תוצעומה תדיעו החתפנ דארגורטפבשכ ,1917 רבמבונב 7דב
 ידיל רבוע ריעב ןוטלשהש העידוהו הכפהמל ףרטצהל קסנימ ריעה תצעומ הטילחה
 .ךכ לע רשבמה הצעומה וצ ריעה יבחר לכב קבדוה רבמבונב 7-ה םוי ירהצב .םיטיבוסה
 קסנימב אלכה-יתבב ויהש םירוסאה םילייחה םייפלאב וחטבמ םש יאקסנימה טיבוסה
 דוסי ושמיש הלא םילייח .םיעלקמבו םיבורב דימ םתוא ונייז .רבמבונב 7-ב וררחושו
 ."יאקסנימה טיבוסה לש הנושארה תינכפהמה הביטח"כ וזרכוהו םילגר-ליח תביטחל
 ,רְדנאל ,ןירונק ,'ץיבונמלק וירבחו ,בוקינסאימ ושארב ,ינכפהמ-יאבצ דעו ןגרוא ןכ
 .םירחאו ןאמיירפ
 ןמזב"וב ןגריא ,הכפהמל ןושארה םויב ונממ הקלתסה תיטסיבָאשלובה העיסהש ,תיזחה-דעו
 םיירוביצה םינוגראהו תוגלפמה ראש לכמ םיגיצנ וזכרתנ וביבסש "הכפהמה תלצהל דעו"
 .תיטסיבָשלובה הכפהמל הביִאב וסחיתהש
 ןוטלשה תסיפת תא התניגש ,קסנימב "דנוב"ה לש תיללכ הפיסא המייקתנ רבמבונב 8-ב
 קסנימ תצעומב ר"סהו "דנוב"ה ,םיקיבאשנָמה לש תועיסה ומסריפ םויב וב .טיבוסה ידי-לע
 בכרויש דעול ולוכ ןוטלשה תא רוסמל העבתו הכפהמה תא הבוח ףכל הנדש ,תיללכ הרהצה

 .(שידיי) 8.1.1918 םוימ "רעקעוו רעד" 5
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 ראש לכ םג *.תינוריעה "המּוד"ה דעו טיבוסה ןמל -- םייטארקומידה םינוגראה לכמ
 .תיטסיבָאשלובה הכפהמה תא וניג םינוגראהו תוגלפמה
 ודעונשו תיזחה-דעו ידיזלע וקעזוהש םישרפ תודיחי הריעה ועיגה רבמבונב 9-ל רוא
 .ןיוזמ הנחמ רבמבונב 9-ב התיה הלוכ ריעה ,תויטסיבָאשלובה אבצה תודיחי לומ בציתהל
 .םימד-תושגנתה היופצ התיהו הבר תוחיתמ הב הררש
 -לאיצוסה םע ,"הכפהמה תלצהל דעוה"מ םירבח תצובק .תרחא ולשלתשנ תוערואמה ךא
 .םולש לש הרשפל םידדצה ינש תא לדָשל הליחתה ,שארב ןרָאטש טארקומיד
 לע "הכפהמה תלצהל דעוה" לש ודיש וניבה ,שארב בוקינסאימ םע ,םיקיבָאשלובה
 הענמנ ךכ .הרשפ-םכסה לע ומתחו ,םיקיבָאשלובה ּוסבוי ןירשימב-תושגנתהבשו ,הנוילעה
 ודוקיפבש ,הינשה תיזאקוואקה היזיבידה תודיחיל ורבע ריעב תורמשמה .תניוזמ תושגנתה
 -בוחרמ קחרה אל ,היאקסנָמולוק בוחרל ורבעוה תויטיבוסה אבצה תודיחיו ,תיזחה דעו לש
 .טיבוסה ןכש םשש ,דארגורטפ
 ."הכפהמה תלצהל דעוה" תושרב םימי 5-4-ל הראשנ קסנימ ריעה
 לבקל וחילצהו ברעמה-תיזחב םהיגיצנ םע ורשקתה ,תאזה הגופהה תא ולצינ םיקיבָאשלובה
 14-ל רואו ,תניירושמ תבכר קסנימל יצלְרּוגופ תנחתמ האצי רבמבונב 12-ב .הבר הרזע
 הרבעוהו יטסיבָאשלובה ינכפהמה דעוה תושרל הדמעוה דימ .קסנימ תנחתל העיגה רבמבונב
 ריעה לרוג תא ץרָח םצעב הזו .טעמכ ריעה זכרמל ,רמולכ ,ינמור-הוואביל תוביתנה-תיבל
 .םיקיבָאשלובה ידיב ספתנ קסנימב ןוטלשה .רפסמ םימי ךות
 יריצ לש יאקסנימה טיבוסה .קסנימב תינוריעה "המּוד"ה הרזופ 1918 ראונאיב 23"ב
 לע ,תולוק 29 דגנ תולוק 115 לש בורב הָויִצ ,ראונאיב 22 םוימ ותבישיב ,םילייחהו םילעופה
 5.ינוריעה ("אווארפּוא") "תּודיקפה-תיב"ו "המּוד"ה רוזיפ
 היה ריעה-שאר ,ןייטשנייו .א עדונה יאדנובה ןקסעה זא היה תינוריעה "המּוד"ה ר"וי
 .ר"ס ישנא ויה םהינש .בונמלז .א -- ומוקמ-אלממו וקנָא'צשאק .פ
 ,טעמכ תינמז-וב ,1918 ראורבפ תיצחמב .םימי זא ךיראה אל ריעב םיקיבָאשלובה ןוטלש
 ינלופה סיגה -- קסיורבוב ןּוויכמו םינמרגה ברעממ קסנימ לע הזע תורעתשהב וחתפ
 ןֶאָסאי תנחת דיל יטיבוסה אבצה תא ראורבפב 16-ב סיבהש ,יקצינסומ-ראבבוד לש ןושארה
 .קסניממ תואטסריו האמ קחרמב בּושח תובכר-תמוצ -- 'ץיבופיסוא תא שבכו
 ,ריעב זא היהש ,ןוסנורא ירוגירג .ורבג ריעב הדרחהו חתמה .תרתּוכמ התיה קסנימ ריעה
 7;ויתונורכזב רפסמ
 הלחה ולאה תועומשה םָשורב ...םינמרגה תוברקתה לע תוגיאדמ תועומש וצופנ"
 .תידוהי תימצע הנגה ,אובת אלש הרצ לכ לע ,ןגראל ךרוצה לע ורביד ...ריעב תוצצורתה
 וז תוצעיתה .הרזּופש תינוריעה 'המּוד'ב תועיסה יגיצנ לש תיאשח תוצעיתה המייקתנ ךכיפל
 חותפל (קילאוואקו ןייטשנייו ,בונמלז ,וקנָא'צשאק) םיאדנובו ר"ס המכ לש םחוכ תא התפיי
 העבתו ןוטלשה יגיצנ םע החיש המייק תאזה תחלשמה .םיקיבָאשלובה םע ןתמו-אשמב
 ,תינוריעה המּודה דעומ דועב שדחמ םקּות -- ריעה תא םיקיבָאשלובה ושטי םאש ,ףקותב
 םוש אלל ,הנגה םוש אלל םואתפ ראשית אל תימוקמה היסולכואהש רתויב בּושח ירהש
 ידכ ,תבדנתמ הרטשמ קשנב ןייזל תחלשמה השקיב ןכ .םינמרגה דגנכ דומעל לכּותש תוגיצנ

 .(שידיי) .24.1.1918 םוימ "רעקעוו רעד" .6

 .(שידיי) 1938 קרוי-וינ ,29 'מע ,1 "טפנוקוצ יד" תעה-בתכב .ינמרגה שוביכה תפוקתב קסנימ .ןוסנורא .ג 7
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 העש התואב .םתונדגובבו םתועיבצב ולגתנ םיקיבָאשלובה .ריעב תּונוירב לש תועפוה עונמל
 םה -- ןוטלשה-תודסומ יוניפ תא יאשחב וניכהו קסנימ תא שוטנל וננוכתה םהש המצע
 וחרב ומצע םויב ובו .קסנימ תא שוטינ ונאש תעדה לע תולעהל ללכ ןיא יכ תחלשמל ועידוה
 "...םיקיבָאשלובה
 .ראורבפב 18-ה היה םייטיבוסה ןוטלשה-תודסומ יוניפ לש ןורחאה םויה
 םהלש ךותבכ ושע דחא רוזאב .תוצובק יתש לש ןהידיב הנותנ ריעה התיה םידחא םימי
 ומצע לע לוטיל הסינ יטיבוסה ןוטלשה תוקלתסה רחאל .םינלופה -- ינשבו םיסורולָאבה
 לש חוכ ךא ,תיסורולֶאבה ("אדאר") הצעומה לש לעופה-דעוה יזכרמה ןוטלשה דיקפת תא
 היתואחמב בשחתהל אלב ,םירסאמו תועקפה עציב ינלופה סיגה .הז ןוטלשל היה אל שממ
 ."אדאר"ה לש
 וליטהו םיימואל םיינועבצ םידגבב םיריעצ לש תויפונכ וטשפ תובוחרב" *:ןוסנורא רפסמ
 העשמ .תוימשיטנא תויולפנתה ינפמ וששח ,דחפמ םרשב רַמס םידוהי .םיבשותה לע המיא
 -הנהש ופיצ .םילוענ ויה קסע-יתב ,םהיתב יחתפמ ואצי אל םישנאה .תוחיתמה הרבג העשל
 רדעה לש הלא םיַמוי ...םיסורולֶאבהו םינלופה ןיב ןוטלשה לע בוחר-תוברק וחקלתי הנה
 הלוגנ ,ריעב םיינמרגה םילייחה תואריהבש ,תוירבה יבצע תא ךכ-לכ ּוטרֶמ תוכמסו ןוטלש
 ."םיִלָבכ קסנימל וסנכנ םינמרגה .םיחרזאה תובל לעמ ןבא
 .ריעב רדס וננוכ םידחא םימי ךותו ,1918 ראורבפב 22-ב קסנימ תא ושבכ םינמרגה
 ,וקלתסהש רחאל יכ ,םיקיבָאשלובה לש םתונגל רמול הבוח" ":ויתונורכזב רפסמ ןוסנורא
 רזה ןוטלשה לוע תחת .החוורל תיאקסנימה היסולכואה המשְנ ,םינמרגה וארנ ריעבו
 יטסיבָאשלובה ןוטלשהש םייביטימירפ הדובעו םייח יסופד םתוא שדחמ ןנוכל רשפאתנ
 ריעה .הצק לא הצקמ תינוציחה הנומתה התנתשנ םידחא םימי ךות ...יתטיש ןפואב םבירחה
 םילעפמ ילעב הברה םג ועייתסנ ...הרוחס ואלמתנ קסעה-יתב .הלוכ הננערתנו היחתל המק
 ...םינמרגה תסינכב הכאלמ-יתבו
 תודוהל הבוח ךא ,רמול הפרח .ונלש תימוקמה תּוירוביצה םג החוורל המשנ ןושארה ןמזב
 בוש םינושארה םימיב רבכ .ונתוריח תא ונל ריזחהל ידכ םירז אובל ויה םיכירצ :תמאה לע
 ,םיירוביצה םייחה זכרמ תינוריעה המּודה התשענ התע-תעל ...תינוריעה המּודה הננוכתנ
 ."...בר להק וכשמ היתובישי
 ,דנוב) תוילעופה תועיסה לכ וגצוי ןתצעומבש ,תויעוצקמה תודוגאה ולהינ הבר תוליעפ
 ,דחא טסינומוק םג היה הצעומב .(ר"סו םיקיבָאשנָמ ,םיטסילאיצוס"םינויצ ,ןויצ-ילעופ
 הנמתנ ,קסנימל בוש וסנכנ םיקיבָאשלובהשכ ,ןכמ רחאלש ,םירגנה תדוגא גיצנ ,ומש שדח
 .היסורולֶאבב ןושארה יממעה הדובעה-ראסימוקל
 ידיב ,אבצה ידיב זכרתה ןוטלשה לכ .תויטארקומידה תויּוריחה דואמ ולבגוה ןמזה םע ךא
 יאבצה ןוטלשה .ילֶאְרזיא ונּוק ןיצקה -- ידוהי היה ריעה דקפמ ,בגא .םייהנקלאפ לארנגה
 םישנא תפיטח לש םיירברב םיעצמאב םיטקונ וליחתה .ריעה תייסולכואב שוגנל ליחתה
 ובשּוה ,ורסאנ ,קסנימב הלא םימיב ופטחנ םישנא תואמ" .הדובעל םחולישו תובוחרב
 -םיעגונו םיבורק וצצורתה ריעה תובוחרב .ןאל עדוי ימ ,הדובעל וחלושו אשמ-תונורקב
 לש םהיתוינפ ...ועדונ אל םהיתובקעש םילעבהו םיחאה תא ושפיחו ,םידליו םישנ ,רבדב

 .30 י'מע ,ל"נכ ,ןוסנורא 8

 .32-31 'מע ,ןוסנורא .9
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 םישעמ םתוא רבדב ןוטלשה יגיצנ לא וקנָא'צשאק ריעה-שארו ןייטשנייו המּודה ר"וי
 19 "...אושל ויה םינוגמ
 ר"סהו םיקיבָאשלובה דבלמ ,תוגלפמה לכ ולעפ ינמרגה שוביכל ןושארה ןמזב םא
 וגיהנה סראמ תיצחמב רבכ ירה ,םינואטב ,םינודעומ ןהל ויהו ,ילאגיל חרואב ,םיילאמשה
 לש ונואטב לע ;רגסנ "אדּורט ולֶאיד" ר"סה לש םנותע .םינותעה לכ לע הרוזנצ םינמרגה
 -- ןוישר אלל תופיסא סוניכ לע ורסא םינמרגה .הרוזנצ הלחּוה ,"רעקעוו רעד" ,"דנוב"ה
 הרהמ-דע .םהינודעוממ ושריג ןויצ-ילעופ תא .הרטשמה גיצנ חוכנל היה בייח הפיסא לכב
 !1 תיטארקומידה תינוריעה המּודה תא םג ורזיפ
 ,בר ךרע הל עדונש ,תורוצה תחא .תיטילופ תוליעפל תורוצ ואצמו ושפיח תוירבה םלוא
 לש ולוהינב "טייקינייא" :תויביטרפואוק תורָבח יתש זא ויה קסנימב .היצרפואוקה התיה
 .ןויצ-ילעופ לש םלוהינב "טולומ"ו ,"דנוב"ה
 ,רועה ילעופ תותיבש ,םירמשל תשורחה-יתבב תותיבש ריעב ומייקתנ 1918 לירפא-סראמב
 .דועו םיפואה
 ייחב תובישח-בר ערואמ רדגב היהש רבד ,תיאקסנימה הליהקל תוריחב וכרענ יאמ שדוחב
 שילשב םיטסילאיצוסה וכז הליהקב" יכ ויתונורכזב בתוכ ןוסנורא .תידוהיה תּוירוביצה
 !2 "תונוש תוינויצו תויתד תוצובק םע הנמנ עירכמה בורה .ךרעב
 ,תימואלה-תיתוברתה הימונוטואה לע יאדנובה עצמב דוסיה-תחנה תורמלש ,רבדה יניפוא
 עבת ,תימואלה תימצעה-הלהנהה תודסומל רסמיהל ךוניחה ינינע םיכירצ היפל רשא
 אלא ,תידוהיה הליהקה לש הלוהינב וראשוי אל םיידוהיה םייממעה רפסה-יתבש "דנוב"ה
 תוינויצה תוגלפמה אלא ,"דנוב"ה אלש היה רבד לש ומעט .ינוריעה ןוטלשה ידי-לע וקזחוי
 .קסנימ תליהקב עירכמה בורה תא וויה תויתדהו
 .ינמרגה אבצה תודיחיב הבר הסיסת הררוע 1918 רבמבונב הינמרגב הכפהמה לע העידיה
 ושטי ,קסנימ תא ושטיו וגוסי םינמרגהש היה ירב .םילייח יריצ לש תינמרג הצעומ המקוה
 .היסורולֶאב תא
 .םילייחהו םילעופה יריצ לש תיאקסנימה הצעומל תוריחב ומייקתנ 1918 רבמצד תליחתב
 ;98 םהידהואו םיקיבָאשלובה ולביק םיריצ 2007מ .לודג ןוחצנל וכז םיקיבָאשלובה
 םיקיבָאשנָמה ולביק הצעומב תומוקמה ראש תא .25 -- ןויצ-ילעופ ;40 -- "דנוב"ה
 1 ,םיאדנוב 2 ,ןויצ-ילעופ 2 ,םיטסינומוק 7 וסנכנ הצעומה לש לעופה-דעול .ר"סהו
 3 .קיבָאשנמ

 .םישדוח 9+ ךרא ריעב םנוטלש .קסנימ תא םינמרגה ושטנ 1918 רבמצדב 10"ב

 ינכפהמה דעוה ידיל רבע ןוטלשהו קסנימל םודאה אבצה סנכנ 1918 רבמצדב 10"ב
 .םידוהי הברה ונמנ ינכפהמה דעוה ירבח םע .(םוקווֶארבּוג) ירוזאה יאקסנימה
 התואב קסנימב תידוהיה תוירוביצה לש הבורמה התעפשה לע תודמלמ רפסמ תודועת
 ,רמולכ) 1918 רבמצדב 10 םוימ יאקסנימה ינכפהמה דעוה תבישי לוקוטורפב ךכ .הפוקת

 .34 'מע ,ןוסנורא .0
 ,164 'מע ,"היסורולָאבב רבוטקוא-תכפהמ" ףסאמב .היסורולָאבב 1918 תנש .(יפמאב) יקצינירק .א .1

 .(שידיי) .1927 קסנימ
 .37 'מע ,ןוסנורא .2
 .179 'מע ,יקצינירק .3
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 (יטסינומוקה ,רמולכ) יתגלפמה ןואטבה יכ עבוקה ףיעס יּוצָמ (ריעה שוביכל ןושארה םויב
 ורגסיי ,"רעקעוו רעד"ל טרפ ,םינותעה ראש לכשו ,"קאינדָאב" ןותעה תויהל ךישמי
 ."דנוב"ה לש ונואטב -- ידיי ימוי ןותע "רעקעוו רעד" היה ,עודיכ .רתלאל
 -ןיב ףוג תמקה לש הלאשה הנודנ 1919 לירפאב 25 םוימ יאקסנימה ינכפהמה דעוה תבישיב
 גיצנ הז ףוגב לולכל טלחוהו .תיזחב בצמה םע רשקב השורדה הדובעה לכ תא םאָתיש ידסומ
 .ןויצ-ילעופ לש גיצנו "דנוב" לש
 ןוטלש-ףוג לש ובכרהב תוידוהי תוגלפמ יגיצנ תללכהו יאדנובה ןותעה תעפוהל רתיהה
 תוידוהיה תוגלפמל זא העדונש הברה העפשההו הרקויה לש האצות קפס אלל ויה בושח
 םישדוח םתואב ריעב םיקיבָאשלובה דמעמ לש תמיוסמ השלוח לע דמלמ םג הז ךא .קסנימב
 .1919 תישארו 1918 ףוס לש
 תויטיבוס תונוהכ לע ודקפוה "דנוב"ה לש יזכרמה דעוהמ םירבח ינשש רבדה ינָיפוא
 (רתסא) ןיקמורפ .מו ילאיצוס חוטיבל הקלחמה להנמ הנּומ ןייטשנייו .א :תויארחא
 .יאקסנימה טיבוסה דיל תיממע הלכשהל הקלחמה תלהנמל
 .תיזחב תוברקב ,םודאה אבצב תּוליעפב ופתתשה "דנוב"הו ןויצ-ילעופ
 ,היסורולֶאב לע הפקתהב ןכ-ירחא וכישמהו הנליו תא ושבכ םינלופהשכ ,1919 לירפאב
 ןויצ-ילעופ וזירכה ,םדמ םיבוקע םימורגופ לש לושחנ הָאָג םתפקתה םע תחא הנועבו-תעבו
 .םיינלופה םיערופב םוחלל םהירבחל וארקו יתגלפמ סויג לע "דנוב"הו
 תיזחל ךומס .םידוהימ לילכ טעמכ ובכרוהש םודאה אבצה לש תודחא תודיחי קסנימב ויה
 הדיחיו ,ןויצ-ילעופ ירבחמ רקיעב הבכרוהש ,"בוכורב" םש לע תיאבצ הדיחי התיה קסנימ
 הנופש דודג 1919 יאמב םקוה ולא תודיחימ .םיאדנובמ רקיעב הבכרוהש "ראָסּורג" םש לע
 םג אלא ,קסנימ לש קר אל םיסיּוגממ םק דודגה ."ןושארה יאקסנימה רמשמה"דודג" םשב
 2% ,ןויצ-ילעופ 70% ויה" דודגב .תורחא םירעו לָמוה ,קסבָטיו ,השרוא ,קסיורבוב לש
 רמשמה-דודג דבלמ .םייתגלפמ"יתלב םידוהי םילעופ 18% ,םיטסינומוק 10% ,םיאדנוב

 םודאה אבצב "בוכורב ידודג"
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 דודג בכרהב הללכנש םילעופ-תדיחי דוע קסנימ לש םידוהיה םילעופה וסייג ןושארה
 4 "ינשה רמשמה
 ינוריעה רדסה תרימש לע דודגה דקפוה הליחת .ןושארה דודגה תא דקפ יגארט לרוג
 דודגה חלשנ ,םייאבצ םינומיא תצקמ ורבע רבכ םילייחהשכ ,1919 ילוי תישארב .קסנימב
 ןוטלשה .םינלופה םע ברקל תאצל םחור הרצקש םילייחה תשירד יפל קר השענ הז .תיזחל
 תויפונכ ינפמ הילע ןגהל ידכ ,ריעב דודגה תא ריאשהל תאז תמועל עבת יאקסנימה ינוריעה
 בְרקב םיבר וגרהנ ,תויגארט תוביסנב ,שדוח רובעכ .ברקל דודגה אצי תאז-לכבו .תונוש
 םישנא 19 ורתונ םייחב .(םילסחמ םינלופה ויה םידוהיה םייובשה תא) םיבשב וחצרנ םיברו
 33 ךמלב
 םילעופ תדיחי" הדסונ 1919 יאמ ףוסב ,ףקת ינלופה אבצה .דואמ רּומח היה תותיזחב בצמה
 .קסנימ תנגהל "תדחוימ
 .הרצענ ביואה תפקתה" %%:ןיִנָל לא קרבמ תיסורולֶאבה הלשממה הרגיש 1919 ילויב 10"ב
 םיעיגמ םיבורו םילייח .םלשוה קסנימ יוניפ .קסניממ תואטסריו 30 קחרמב אצמנ אוה
 .ינוניב אוה םודאה אבצה ילייח לש חורה-בצמ .םיילענב לודג רוסחמ .המועז הדימב
 ."שטיבקצימ .ונדצל םירכיאה
 הידיקפת לכ תא הרסמו התּוליעפ תא תיסורולֶאבה הלשממה הקיספה 1919 ילויב 26"ב
 קסנימ תא םודאה אבצה תודיחי ושטנ 1919 טסוגוא 8-ב .יאקסנימה ירוזאה ינכפהמה דעול
 .םינלופה םיטלוש וליחתה ריעבו
 .1920 ילויב 11-ה דע ,םישדוח 11 קסנימב וטלש םינלופה

 היסולכואב םיבּורמ םימורגופ הֶוּולמ היסּורב םיחרזאה-תמחלמ תפוקת התיה ,עודיכ
 הבחרהה םע .םידוהיב םימורגופל תירקיעה הריזה הניארקוא התיה 1918 תנשב .תידוהיה
 .היסורולָאב תא םג םימורגופה-לושחנ ףיקה ,תויאבצה תולועפה םוחת לש תפסונה
 היסורולֶאבב ינלופה שוביכה תלחתה .1919 טסוגואב וליחתה היסורולֶאב ידוהיב םימורגופה
 .םש םידוהיב םימורגופה תלחתה םג התיה
 !7.1920-1919 םינשב םינלופה ידיב ושענש היסורולֶאבב םימורגופה לע תוימשר תודועתמ
 הָוּולמ היה ,תיאבצה םתפקתה ךלהמב ,םינלופה ידיב תורייעהו םירעה שוביכ יכ םיאור ונא
 תונוטלשה אוב םע ,ןכמ רחאל .םידוהי לש םיתבו תויּונח דוש ,םידוהיב םימורגופ ללכ-ךרדב
 .תיסחי העיגר תררתשמ התיה ,השובכה הרייעל וא ריעל םייחרזאה
 חתמב הָיּורש תידוהיה היסולכואה התיה היסורולֶאבב ינלופה שוביכה תפוקת לכב ,תאז םעו
 הכורכו רתויב השק הָיפכ-תדובעל םידוהי םיצירמ ויה :רתויב עורג היה הבצמו בר
 .תינחור ןהו תינפוג ןה םתוא םינעמו םהב םילבוח ,םידוהיב םיללעתמ ויה ,הלפשהב
 לש םייתדה םהיתושגרב העיגפל םידחוימ תונובלע-ישעמב ונמאתה םיינלופה םינוירבה
 ,הרותה-ירפס תא םימהזמו םיערוק ,תסנכה-יתב ךות לא תופוכת םיצרפתמ ויה :םידוהיה
 .דעומו תבש ימיב םג הדובעל םידוהי םיצירמ ,םינקז םידוהי לש םנקז םיזזוג

 .(שידיי) .1927 קסנימ ,107 'מע ,תיטסינומוקה העונתב ידוהיה לעופה ,יקסרוגא .ש .4
 .108-107 'מע ,םש .5
 .(תיסור) .1961 קסנימ ,52 'מע ,ר"ססב לש םיעדמל הימידקאה תאצוה .ר"ססב לש םינכפהמה םידעוה .6
 דעוה .(תּודע ירבדו תוריקח ,םיימשר םיכמסמ) היסורולֶאבב םימורגופה .םידוהיב םימורגופה לע רמוח 7

 .(תיסור) .1922 ,הבקסומ .ידוהיה ירוביצה
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 תסנכה-יתבמ דחא ךותל םינלופה וצרפתה ,םירופיכה-םויב ,1919 רבוטקואב 14"ב
 הדובע לש םלש םויל ,ריעה ירוחאמ לא םוליבוהו םיללפתמה לכ תא ושריג ,קסיורבובב
 55 םישנאב וללעתה ולוכ םויה לכ ךשמבו ,השק
 בוסירוב ,קסיורבובו קסנימ :היסורולֶאבב תורייעהו םירעה לכ תא ףיצה םימורגופה לושחנ
 .םירחא םיידוהי םיבושי דואמ הברהו הדזּואו 'זיווסָאינ ,יצבלוטסו בונאדיוק ,קצולסו
 לע לכ-םדוק םינלופה ולפנתה ,קסנימ שוביכל ןושארה םויב רבכ ,1919 טסוגואב 8-ב
 םיבער םיבאז תדעכ .םידליו םישנ םג אלא ,םירבג קר אל םדי וחלש הזיבבו ,תוידוהי תויונח
 םידוהיב םינלופה לש םתוללעתהלו םתוירזכאל .וזזבו ודדש ,תוידוהיה תויונחה לע ורעתשה
 ...ךרפ-תדובע ,רָעבהו רועה לע ןקז תשילת ,םישנו םירבג תלפשהו םיפודיג :לובג היה אל
 ...ריעה תובוחרב םיסּוסכ םוצירהו תולגעב םירישע םידוהי ומתר םיינלופה תויחה-יצירפ
 לע ףצקתי ינלופש היהש יד ,דימתמ דחפב םייורש ויה םידוהיה" :הדועתב רמאנ ןלהלו
 ופסינ הזכ ןפואב .טפשמ אלב תוומל ךכב ותוא ןּודיו םזיבָאשלובב ומישאיש ידכ --  ,ידוהי
 19. "קסנימ ידוהימ םיבר
 -- רתויב רּומח קסנימב םידוהיה לש יללכה םבצמ" יכ דוע םידמל ונא הדועת התואמ
 ,םיפחיה ,דגב אלל םימוריעה םידוהיה ינומהו ,(םלג-ירמחב רוסחמ) ןיא הדובע ,עווג רחסמה
 19 "הקירמאב םהיבורקמ ירמח עויסל םיפצמ םיבערה
 תוינלופה תויאבצה תודיחיה תגיסנ לש רצקה ןמזה-קרפ היה רתויב םירוסי-ריתעו השק
 .1920 ילויב היסורולֶאבמ
 םייחרזאה םיינלופה תודסומה לש ינתחדק יוניפב לחוה ילוי שדוחל םינושארה םימיב רבכ
 .תידוהיה היסולכואב םורגופ-ישעמ יולגב םינלופה ושע םימיה םתואב .קסניממ םייאבצהו
 הנממ האצותכש ,תיאקציאורטה רכיכה תביבסב הלודג הפירש םינלופה ונגריא ילויב 7-ב
 םיתבה ןמ וליצה םידוהיהש שוכרה תא םינלופה ודדש תעב-הב .םיתב 50-40 שאב ולע
 .םהל םיכומסהו םירעובה
 המחלמה יעגפנ תרזעל יאקסנימה ידוהיה דעוה דיל תיטפשמה הדעוה ח"וד ,תימשר הדועת
 תויאבצה תודיחיהשכ ,1919 ילויב 11-9 םימיב קסנימב בצמה תא ראתמ ,םימורגופהו
 2 :קסנימ תא ושטנ תוינלופה

 יתטיש יאבצ םורגופב לחוה ,ריעה תא שטנ יחרזאה ןוטלשהש רחאל ,ילויב 9-ב ,ברעב"
 דע רמולכ ,ילויב 11-ה ,רקובב 'א םוי דע ךשמנש ,תידוהיה היסולכואב דוחיבו ,הלוכ ריעב
 דחיב ,תוגוסנה תוינלופה אבצה תודיחי .םודאה אבצה לש תורמשמה ינושאר ריעב וארנש
 וזזבו וסרה ,תויפונכ-תויפונכ ,הלוכ ריעה ינפ-לע ורזפתנ ,ריעה לש ןותחתה-םלועה םע
 רכמנ קלח ,יאבצה בכְרה תונורק לע סמעּוה תודודשה תורוחסהמ קלח ,תויונחה לכמ 75%"דכ
 ,ריעה יבחר לכב הורזיפו הליזגה תא וקליחש היסולכואה ןמ םידיחיל םניח-יצחב םוקמבדוב
 םיעבות ,גרהב םימייאמ ,םיבשותה יתבל תוצרופ ויה םיניוזמ םילייח תויפונכ .דמשוה קלחו
 םישנ לע םילייחה ולפנתה רפסמ םיתבב ...הבר תוירזכאב לכה וסמח .ךרע-ירבדו ףסכ
 םילקתנ ויהשמ ...שפנ-רפוכ לודג םוכס ומלישש ולא קר ךכמ ולצינ .ןסנואל תוריעצו
 ףאו חצר-תוכמ םיכמ םילייחה-םיחצרמה ויה ,דבלב רובידב וליפא ,יהשלכ תודגנתהב

 .53 'מע ,םש .8

 .18 'מע ,היסורולֶאבב םימורגופה .9

 .14-- 13 'מע םש .0
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 השקיבש תיטנדוטס תוומ-יעצפ ועצפ םה היאקסנָא'צשֶארק בוחרב 20 'סמ תיבב ךכ .םירוי
 .רפסמ םימי רובעכ היעצפמ התמ הרוחבה .החונמה המאמ תרכזמ-תעבט קר הל ריאשהל
 החפשמה-תומש םינמנ) ...םישנא הברה םינלופה םילייחה וגרה טעמכ-םימוד םיאנתב
 אל ןיידע חצר-תוכמ םיכומהו םיעוצפה רפסמ (.ר.א -- .םידוהי םיגורה 14 לש םיליגהו
 ּורסא ...הירבע לכמ תתצּומ ,תובהלב ריעה התלע ,ילויב 11-9 ,םמצע םימי םתואב ...עבקנ
 ןוועב םינלופה ורסא ,'ץיבולומרָי ,ריעה לש םיאבכה שאר תא ...תופירשה תא תובכל שממ
 תא םהמ םידדוש ,םיכמ ויה תובכל תנמ-לע ואבש םיאבכה תא .תופירשה תא תובכל ןויסנ
 ."...הגירהב םימייאמ ,םהיפגמ
 -- םיארונ שפנו ףוג ירוסי ,תופירשו דוש ,סנוא יעגפנ תואמ ,םיעוצפ יפלא ,םיגורה תואמ
 ריעבו ללכב היסורולֶאבב םידוהיה ימי ירבדב םיינלופה םיחצרמה ומשרש םויאה ףדה הז
 .1920-1919 םינשב טרפב קסנימ
 ידיב ושענש ,היסורולֶאב ידוהיב םיירזכא םימורגופ לש שדח לושחנ האג 1921 תנשב
 ושענ בר חבט ישעמ .םודאה אבצה ןמ םיקירעמו םירמרוממ םירכיאמ תובכרומ תויפונכ
 ועגפנ םידוהיה" :בתוכ "קסיורבוב תליהק" ולש היפרגונומב יקצולס הדוהי .1921 תנשב
 בור .200-ל םיעוצפהו שיא 500-ל עיגה םיגורהה רפסמ .היסורולָאבב תומוקמ 70-ב
 2:."םירפכה יבשות םידוהיה ןיבמ ויה תונברקה

 תצרמנ תוליעפ תידוהיה תּוירוביצה התליג קסנימב ינלופה ןוטלשה תפוקתב יכ ,ןייצל הבוח
 -- "קלֶאפ ןראפ" ,שידייב לודג ימוי ןותע ריעב עיפוהל ליחתה 1919 רבמטפסב .ידמל
 רעד" םשב םוי-םוי עיפוה "דנוב"ה לש ונואטב .היסורולֶאבב תינויצה תורדתסהה ןואטב
 ."רעקעוו רעקסנימ
 .םיוסמ ןוחצנל ןהב וכז םינויצהו ,תידוהיה הליהקל תוריחב וכרענ 1920 ראונאי ףוסב
 ןויצ-ילעופ ,19 -- םינויצ ?:ויה םהמש .הצעומ ירבח 71 ורחבנ השדחה הליהקל
 -ילעב ,3 -- יחרזמה ,13 -- לארשי תדוגא ,4 -- ןויצדיריעצ ,6 -- םיילאקידאר
 .13 -- (םידמלמ ,םייתגלפמ-יתלב ,םירחוס) םירחאו ,13 -- תוכאלמ

 .ז"כשת ביבא-לת ,204 'מע ,ןושאר ךרכ .היתונבו קסיורבוב תליהקל ןורכז רפס .קסיורבוב .1
 .(שידיי) .קסנימ 28.1.1920 ,היסורולֶאבב תינויצה תורדתסהה ןואטב ,ימוי ןותע ."קלָאפ ןראפ" .2

1 

 1919 רבמצד ,קסנימ ,היסורוליב לש תוליהקה חוכ-יאב תדיעו

 .21 ,ץיבוניבר לכימ .20 ,ןיקמורפ לשה .19 ,ןמלרפ לאלצב .18 ,ןהכ השמ .17 ,ןינג ד"וע .16 ,ןלפק לארשי .15 ,גרבדלוג ףסוי .14 ,בוגור .13 ,ץיבורוה .ד.ח ר"ד 2
 םהרבא .44 ,רזענת םייח .43 ,גרבדלוג והילא .35 ,ןיגייפ םייח .33 ,בורדנסכלא ללה .26 ,ץישפיל בייל םוחנ .25 ,ןירתסא קיזייא .24 ,רגרב קחצי .22 ,ןיגרוח םייח ר"ד
 .115 ,בוקנימ לאכימ .114 ,ןייטשרק רשא ברה .100 ,קיטשפוק המלש .87 ,ןתיאל-ליכשמ .83 ,ןיול רזעילא .82 ,ןוסלנצכ ינב-לאומש .81 ,ץיבוקציא םחנמ .73 ,ןלפק
 .יקסנסור יכדרמ .121 ,ןיול יבצ .119 ,ןיקמויט חנ .117 ,יקסבוברָאג ילתפנ
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 .1920 ילויב 11-ב תיטיבוס בוש התשענ קסנימ
 גציימ ףוגכ תידוהיה הליהקה לועפל הלדח ,ריעב יטיבוסה ןוטלשה לש יפוסה ונוניכ רחאל
 תויורדתסהה .םיינויצה םימוסרפהו םינותעה לכ ורגסנ .ריעב תידוהיה היסולכואה לש
 לש תססותה תוליעפה .תרתחמל ורבעו תילאגילה ןתוליעפב הרהמ-דע וקיספה תוינויצה
 תכשמנ ;ותוליעפב "דנוב"ה ךישמה ןיידע רצק ןמז .קנחל הנודנ תידוהיה תוירוביצה
 ןמ אלש ותדיעוב ,1921 סראמב רבכ .בר ןמז ךרוא הז ןיא ךא ."רעקעוו רעד" לש ותעפוה
 הגלפמה תורּושב תוגזמתהו תימצע תולסחתה לע "דנוב"ה ריהצמ ,קסנימב ןינמה
 תוידוהיה תויצקָאסה לש תישארה הכשלה ןואטב תויהל ךפוה "רעקעוו רעד" .תיטסינומוקה
 ,1925 רבמבונב 6-ב -- רפסמ םינש רובעכו ,היסורולֶאב לש תיטסינומוקה הגלפמה דיל
 ןותעהו ,השיבמ תיאדנוב השוריכ ,"רעקעוו רעד" םשה םג יטסינומוקה ימויה ןותעהמ קחמנ
 ."רבאיטקָא" התעמ ארקנ
 דיל תידוהיה היצקָאסה -- היצקַאסווָאיה לבגומ-יתלב ןוטלש תטלש "ידוהיה בוחר"ב
 .תיטסינומוקה הגלפמה
 םילעופה תגלפמ לש ילאגיל םויקל תוימשרה תורגסמה וראשנ ןיידע םיּוסמ ןמז ,םנמא
 לע רוסיא לח 1928 תישארב .ילאמשה "ץולחה" לשו "ןויצ-ילעופ" תידוהיה תיטסינומוקה
 .ןויצ-ילעופ לע -- 1928 ילויבו ,"ץולחה"

 םינומהה ברקב תיטסינומוקה הגלפמה תּוינידמ תא עצבל ידכ היצקָאסווֶאיה המקוה ,עודיכ
 הגלפמה לש ינכט ןונגנמ היצקָאסווָאיה התיה םצעב .שידייב ,םתפשב םיידוהיה
 ."ידוהיה בוחר"ב הלועפ םשל תיללכה תיטסינומוקה
 לכ םע ץרחנ קבאמ היה התוליעפ לש ןושארה בלשב תידוהיה היצקָאסה לש ירקיעה הדיקפת
 .תימואל תידוהי העונת לש איהש הרוצ לכ םעו תוידוהיה תוגלפמה
 ,'ץיבורשא ,ןיול ,ןילייב ןוגכ ,םייקָאסווָאי םיגיהנמ לש תטלובו הלודג הצובק התיה קסנימב
 יטילופ רבָע םהל היה טעמכ-םלוכש םושמ ילוא .םירחאו זיוהנזור ,ץֶאינוד ,יקסנירבולוו
 ,תוניצה םע קבאמב תאש-רתיב םיצרמנו םיליעפ םה ויה ,(ינויצ ,יאדנוב) "םתכּומ"
 .םייחה ימוחת לכב ידוהיה םזילנויצאנה יורקש המ םעו םזידנובה
 תויצקַָאסווָאיה ר"וי ,ןילייב םיעטה ,1926 ףוסב תויצקָאסווָאיה לש תיצרא-לכה תוצעיתהב
 היסורולֶאבב ונלצא" 2:רמא אוה .תונויצב קבאמה לש דחוימה דיקפתה תא ,היסורולָאבב
 םיליעפ םהל ויה ,בטיה םינגרואמ ויה םינויצה .ידמל הקזח ,הרייעב דוחיב ,תונויצה התיה
 םביבס .ןויצ-ילעופ ונל שי ןיידע ...םיליעפ 7 םהל ויה המצע קסנימ ריעב ,ההובג המרב
 םיינויצה תודוסיה לכ לש זוכירה"תדוקנל ויה םה .םיינגרוב-ריעזה תודוסיה לכ םיזכרתמ
 ."...םיינכפהמ-יטנאה
 תספדהב אטבתהש ,יגולואידיא קבאמ יורקש המ לע ףסונ .קבאמ לש תונוש תוטיש ולעפוהו
 ולטוה ,תוימואלה תוידוהיה תועונתה לש ןתומד הפלוס םהבש רופס-ןיאל תורבוחו םירמאמ
 ירבח רסאמל ףסונו ,ב"ויכו תויטסילאירפמיא ,תויטסיניבושכ וראות ןהו םיצוקיש ןהילע
 םינשב םיבחר םידממ דוחיב לביקו תעה לכ יתטיש חרואב השענש רבד ,תוידוהי תוגלפמ
 הסנרפה-רוקמ תלילש ,רמולכ ,הדובעמ םירוטיפ ןוגכ תופידר ינימ םג ולעפוה ,5
 .םדאהמ דיחיה

 .(שידיי) .קסנימ ,4.1.1927 םוימ "רבאיטקָא" .3
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 לע םינויד םינגראמ ויה ,רבעשל םיאדנוב וא םינויצ םהב ודבעש ,תודסומבו םילעפמב
 הלאכ םינויד .דסומל וא לעפמל םיביסמ םהש קזנה תא ףושחל המגמב הלאכ םישנא
 .ותדובעמ שיאה לושינל םימרוג תוחפל ויה "הטמל"מ
 ךרענ 1930 ראורבפב .תחא תינָיפוא הדבּוע קר איבנ .דואמ םיבר קסנימב ויה הלאכ םירקמ
 להנמ היהש ,יקסנָאטיט לע לודג ירוביצ טפשמ םייטיבוס רחסמ-ידיקפ לש ינוריעה ןודעומב
 ףינסה ריכזמ יקסנָאטיט היה 1927-1925 םינשב .תיביטרפואוק תלוכמ-תונח לש עונצ
 ריש היה ירוביצ טפשמל יקסנָאטיט תדמעהל ימשרה קומינה ."ןויצ-ילעופ" לש יאקסנימה
 -םוקמ לש ריקה-ןותע תכרעמל םוסרפל רסמו יקסנָאטיט בתכש רמאמו "ויתס ירוהרה"
 ךורעל טלחוהו ."םיתואנה םיפוג"ל ותוא הרסמו רמוחה תא המסריפ אל תכרעמה .ותנוהכ
 .ירוביצ טפשמ
 דרויה ,ריעזה ידוהיה ינוונחה לש ולרוג-רמ תא יקסנָאטיט הנָחמ" רישב יכ עבקנ טפשמב
 תגהנה לע םיצוקיש ליטמ" יקסנָאטיט יכו ?*,"היצרפואוקה תספות ומוקמ תאו המבהמ התע
 ."םחלה-תסכימ תא םידיקפל ולעיש ידכ םיעצמא םושב תטקונ הניאש יעוצקמה דוגיאה
 תוהמה" תא םייארחא םייקָאסווֶאי םינקסע וריהבה טפשמב חכֶנש ברה להקה ינפל
 איצוהל ורזגו ,"ורישבו ורמאמב יקסנָאטיט תעפוה לש תינויצולוביר-רטנוקהו תיטסיניבושה
 תא לשנל -- היה השעמל הז רבד לש ושוריפ .תיעוצקמה הדוגאהמ יקסנָאטיט תא
 .הסנרפ רוקמ אלל ותחפשמ תאו ותוא ריאשהלו ותדובעמ יקסנָאטיט
 .ועדונ אל ויתובקעו יקסנָאטיט רסאנ -- םינש 6 קמ -- רתוי תרחואמ הפוקתב

 תונושארה םינשב רבכ .תידוהיה תדה לע תצרמנ הפקתהב קסנימב ונייטצה םירשעה תונש
 הנושארה ריעה התיה קסנימ .תובישיו םירדח ריעב רוגסלו ףודרל וליחתה יטיבוסה ןוטלשל
 .(1924 ,"לוש רֶאכ") "יתלהקַמה תסנכה-תיב" םידוהיהמ לטינ םשש תוצעומה-תירבב
 םינבר דגנ םינושארה ,םייולגה ,םילודגה םיינויצקובורפה םיטפשמה תא וררוע קסנימב
 .םירחאו (1925) םיטחוש דגנ ,(1930 ,1925)
 הבר תּוליעפ קסנימב החתּופ םישולשה תונש לש הנושארה תיצחמבו םירשעה תונשב
 התיה וז הפוקתב יכ ,קפס אלל רמול רשפא .שידייב ןורטאיתה ,תורפסה ,הלכשהה םוחתב
 -יתב :תוצעומה-תירבב תיטיבוסה תידוהיה תוברתה לש רתויב טלובו בושח זכרמ קסנימ
 דיל תידוהי הקלחמ ,םיידוהי םייגוגדפ רפס-יתבו ןוינכט ,םיידוהי םיינוכיתו םיידוסי רפס
 ,יתורפס ןוחריו ידוהי ימוי ןותע ,םיעדמל הימידקאה דיל תידוהי היצקָאס ,הטיסרבינואה
 ,ידוהי יתמארד ןורטאית ,הלודג תידוהי רואל-האצוה תדובע ,םיידוהי םינודעומו תוירפס
 .םירשכומ םידוהי םירפוס לש הלודג הצובק הזכרתה קסנימב .תידוהי הלהקמ

 :םיאבה םיכילהתה םיינָיפוא ויה תילכלכ הניחבמ
 ,יאבצה םזינומוקה לש השקה הפוקתה רחאל האבש ,(פ"ָאנ) השדחה תילכלכה תּוינידמה
 רחסמה היחתל םק .תילכלכה תּוליעפב תישיא המזיל תולודג תויּורשפא רצק ןמזל החתפ
 ידוהיה רחסמה זכרמ) "הגימָאנ-רוזא" .ריעזה יטרפה הכאלמה-רוציי ריעב חתפתנ ,יטרפה
 תובוחרה ןרקב הנכָשש "הרוחשה הסרובה" וליפא היחתל המק .שדחמ ססות לחה (ריעב
 גושגש לש העש העיגהש היה המודו ,הררועתנ תידוהיה קסנימ .היאנלידאגובּו הגימָאנ
 .ילכלכ
 .(שידיי) 24.2.1930 םוימ "רבאיטקַָא" .4
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 תא סורהל ידכ וב היה יד תמאלומה הישעתה ןּניכ .הרצק הדוזיפָא קר היה פ"אנה ךא
 תושק וקבאנשו םלג-רמוח לש םיביציו םיעובק תורוקמ םהל ויה אלש םייטרפה םילעפמה
 .םילודגה םיסְמה לש דבכה ץחלה תחת םמויק לע
 (תויחרזא תויוכז יללושמ) "םיצנָאשיל" וראשנ .וראשנ "םינאמּפָאנ"ה ךא ,לסּוח פ"ָאנה
 .םישדח הסנרפ-תורוקמ תאיצמל םייוכיס אללו הסנרפ-תורוקמ םוש אלל
 רפס-יתבל ולביק אל "םיצנָאשיל"ה ידלי תא .דאמ תובושח ,תורחא תויעב םג וצצו
 תונשב רתויב םיבר ויה "םיצנָאשיל"ה תולבְס ."ילאיצוסה םאצומ" לשב םיהובגו םיינוכית
 תוסכימ יפל ןוזמ-יכרצמ הלביק תינוריעה היסולכואה רשאכ ,תואלקחב היצזיביטקלוקה
 .תוסכימה-יסיטרכ תא לבקל םיאכז ויה אל "םיצנָאשיל"הו ,תועובק
 "םיצנָאשיל" הברה לודג םרזב קסניממ ואצי דחא דצמ .וכופיהו ךילהת ללוחתנ קסנימבו
 תונָשל רתוי םיחונ םיאנת ויה םשש ,('וכו דארגנינל ,הבקסומ) היסור לש תולודגה םירעל
 יהשלכ הדובעב רדתסהל ,םייחה לש יללכה םרזב עלביהלו ילאיצוסה םבצמ תא הבוטל
 לש תונטקה םירעהו תורייעהמ קסנימ לא הריגה-םרז הווהתנ ינש דצמ .םישדח םייח תונבלו
 .תוילכלכה םהיתודמעמ םיבר םידוהי וקחדנ ןהבש ,הביבסה
 היסולכואב םיסנרפמה לש ילאיצוסה בכרהה ינוציק ןפואב הנתשנ םישולשה תונשב
 ,ריעב תידוהיה היסולכואב םיסנרפמהמ 24% םירחוסה ונָמ 1897-ב םא .ריעב תידוהיה
 .םייטרפ םירחוס ןיטולחל דוע ויה אל םישולשה תונשב ירה ,7% קר 1926-בו
 הישעת יפנע םיחתפתמ ריעב .קסנימב םג ויתותוא ןתונ הנידמב שועיתה לש יללכה ךילהתה
 יִלָהנְמ זכרמ תישענ ,היסורולֶאב תריבכ ,קסנימ .םילודג םילעפמו תשורח-יתב םיצצ .םישדח
 .ריעב תידוהיה היסולכואה לש הביצי הלכלכל ידמל םיחונ םיאנת ורצונ ובש ,בושח ילכלכו

 הכשלה רבח היהש ,בּוריק 'ץיבונורימ ייגרָאס תא "טסירוריט" חצר 1934 רבמצדב 1-ב
 ,רתוי רחואמב .ידארגנינלה ףינסה לש ןושארה ריכזמהו תיטסינומוקה הגלפמה לש תינידמה
 י"ע הנגרוא בוריקב תושקנתהה יכ עדונ ,ןוטלשה תא ספת בו'צשורחשכ ,הנש 20 רובעכ
 .םשארב ןילאטס םע וידידיו וירבח יבוט
 יבחרב ינומה רוריט לש םידממ-בר עצבמ תחיתפל תוא השמיש רבמצדב 1-ה לש היריה
 הכפהמה לש הבלב וז תחא הירי לע יכ ,תוימשר תואמסיס ועיפוה דימ .תוצעומה-תירב
 "תּונְרָע"ה תמסיס לע וזירכה .היצולוביר-רטנוקה לש הבלב תוירי יפלא לש הבושתה אובת
 תא וחפיטו ונניש .דחא םשֶאמ תעדה תא חיסהל רשאמ ,עשפמ םיפח 100 רוסאל בטומ --
 ןיא םיעשופ םיספותשכ ,רמוא הָוה .םיבבש םיזתינ -- םיצע םיבטוחשכ :"הכלה"ה
 .עשפמ-םיפח תסיפתמ ענמיהל
 תורייעה ,םירעה לכב היסולכואה לש תונוש תובכש ינב ברקמ םיינומה םירסאמב לחוה
 .םידיה-תבחר הנידמה לש םירפכהו
 -- ד"וקנ לש "תורוחשה תומישר"ב ויהש הלא רסאמל וחקלנ ןושאר רותב ,וילאמ ןבומכו
 .'וכו םיאדנוב ,םינויצ ,םיטסיקצורט ,ר"ס ,םיטארקומיד-לאיצוס ויהש ימ
 רצחב "ןכּוממ" שדח רהוס-תיב) "ינקירמא"ה -- קסנימב םילודגה רהוסה-יתב תשולש
 לש לודגה ןינבה לש ףתרמה-תמוק לכ ,(היאקסראדולווּו היאקסטָאבוס תובוחר ןרקב ,ד"וקנ
 .םוקמ ספא דע רפסמ םישדוח ךות ואלמתנ -- יזכרמה ינוריעה רהוסה-תיבו ד"וקנ
 "ץולחה" ,"ריעצה-רמושה"ב רבעשל םירבח תצובק םג ריעב ורסא 1935 לירפא-ראוניב
 .ותייער תאו םירוטה-בתוכ תא םג םללכבו ןויצ-ילעופו
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 ,לוגירב תומשאהב ללכ-ךרדב תוּולמ ויה תינויצ ,תינויצולוביר-רטנוק הלומעתב תומשאהה
 .וז ןיעמ תוליעפל תונווכב וא ,תילכלכ היצולוביר-רטנוק ,הלבח ,רוריט
 ,"תדחוימ תוצעיתה" לש ךרדב ,םהינפב אלש ונודנ םיפלאו ריעב ורונ םישנא תואמ
 -תדובע תונחמל ,קוחרה ןופצלו המילאקל ,לארּואלו ריביסל וחלושו םינש 10-8-5-3-ל
 .היפכ
 .עצבְמה לש ותרטמ רקיע היה םצעב הזו ,היסולכואה תא ףקת לודג דחפ
 30-237-ב .הנידמב רוריט לש ,רתוי רועיש-ןיאל םוצע ,שדח לושחנב החתפנ 1937 תנש
 -- ."יטיבוס-יטנאה יטסיקצורטה זכרמה" לש וטפשמ הבקסומב ךרענ 1937 ראונאיב
 םלוכ .םירחאו בוקאירבָארֶס ,סינבורד ,בולארּומ ,ץישפיל ,קָאדאר ,בוקינלוקוס ,בוקאטאיפ
 םיברה הדובעה-תונחמל וחלושו תוריקחב ּונוע ,ורסאנ םינוילימ .םירחא יפלא ורונ ןכ .ורונ
 .רופס-ןיאל
 תואצויכ וא ולאכ תועידי יאקסנימה "רבאיטקָא"ב אורקל היה רשפא דואמ תופוכת
 ,תינמי-תיטסיקצורט םינלבח-םילגרמ תייפונכ הפשחנ ד"וקנה תודסומ ידי-לע" 5:ולאב
 ילייח תלערה יכ עבק יאבצה ןידה-תיב ...םודאה אבצה ילייח לש הלערה םתדיחיב ועציבש
 ודוה םימשאנה לכ .םייטסישאפ ןוחטב-יתוריש לש םהיתוארוה יפל העצוב םודאה אבצה
 ."עצוב ןידה-רזג .היריב-תוומ םינלבחה-םילגרמה לכ לע רזג יאבצה ןידה-תיב .םתמשאב

 ,בוקיר ,ןיראכּוב -- "יטסיקצורטה-ינמיה שוגה" לע טפשמ הבקסומב ךרענ 1938 סראמב
 תוצעומה-תירב לש וללה םיגיהנמה לכ .םירחאו יקסבוקאר ,יקסניטסָארק ,ץלוגנזור ,הדוגאי
 .היפכ-תדובע תונחמל וחלושו ונוע ,םינוילימ ורסאנ בושו םירחא יפלא ורונ ןכ .ורונ
 ידייה ןותעה םללכבו ,הפוקת התואמ קסנימ ינותע .םירסאמה לג שדחתנ קסנימב םגו
 לש םפוצרפ לעמ טולה רסּוה םהבש תומישרו םירמאמ םוי"םוי םיאלמ ויה ,"רבאיטקָא"
 .םייחה לש םינוש םימוחתב םילבחמה
 תורחא םירעבשמ רתוי הברה הנכס-הרהו חותמ בצמה היה קסנימב יכ שיגדהל הבוח
 רידחה ןכלו ,ןילופ לש הלובג לע הנכָש קסנימש ךכמ ןוכנ-לא עבֶנ הז .תוצעומה-תירבב
 .תומויא תונכס ראשו רוריט ,הלבח ,לוגיר תנכס לש הארונה הזוכיספה תא ד"וקנה הב
 םיבורק םע בתכתהל םהה םימיב היה ןכוסמ .תושק זא הלבס ריעה לש תינלופה היסולכואה
 .ןילופב
 םירפוסה תדוגא לש תינלופה היצקַָאסה קסנימב הלסוח 1937 טסוגואבש ,רבדה ינָיפוא
 םינלבחו םילגרמ לש ןק אלא התיה אל תינלופה היצקָאסה" 5:היה קומינה .תיסורולָאבה
 ."םהלש היצזינולופה תדובע תא ריבעהל הרטמב היצקָאסה תא ונגריאש םינלופ
 .תוצעומה-תירבב תידוהיה תוברתה תברחה לש ץרמנה ךילהתה ,עודיכ ,ליחתה 1937 תנשב
 .םיטלובה םידוהיה תוברתה-ינקסע יפלכ ןירשימב תוינפוג תופידרב לחוה וז הנשב
 יזיא םיננוחמה םירפוסה "םימלענ" 1937 תנשב .הז םוחתב ץולחכ הנייטצה קסנימ אקוודו
 לקנעי ,ץֶאינוד לקצח ,ןייטשנורב השאי רוסיפורפ ודמשוהו ורסאנ .קאבלוק השמו קיראכ
 ידוהיה ןורטאיתה לש יתונמאה ולהנמו ודסימ רסאנ .םירחא םיברו זיוהנזור המייל ,ןיול
 .םירחא םידוהי תוברת-יליעפ תורשע ורסאנ .יקסלאפר השמ יאקסנימה

 .(שידי) .16.8.1937 םוימ "רבאיטקָא" .5
 .(שידיי) .9.8.1937 םוימ "רבאיטקָא" .6
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 תוצעומה-תירב ןיב הפקתהה-יא םכסה ,פורטנָאביר-בוטולומ םכסה םתחנ 1939 טסוגואב
 החטש שוביכב החתפו ןילופ לע הינמרג הלפנתה 1939 רבמטפסב 1-ב .תיצאנה הינמרג ןיבו
 ליחתהו ינלופה-יטיבוסה לובגה תא יטיבוסה אבצה רבע 1939 רבמטפסב 17-ב .ברעממ
 קלּוח החטשו תינוביר הנידמכ םייקתהל ןילופ הלדח רבמטפסב 26"בו .חרזממ ןילופ שוביכב
 .תוצעומה-תירב ןיבו הינמרג ןיב
 הז היה ןילופ שוביכל םיירקיעה םימעטה דחא יכ ,תיטיבוסה הלשממה הריהצה ,עודיכ
 לש םיסורולֶאבהו םיניארקואה לא שפנה-ןויושב סחיתהל הלוכי הניא תיטיבוסה הלשממהש
 ...ןגמ-ירסח ורתונו םשפנל ובזענ ,החטשב םייחה ,המדמ םדו הרשבמ רשב םהש ,ןילופ
 ינפלמ דוע ושח ריעה יבשות .תוערואמה זכרמב התיה הנּותנ ,ןילופ םע לובג-ריעכ ,קסנימ
 אבצ תודיחי לש זוכירה תא ואר ,םיבושח תוערואמ אובל םישגרתמ יכ רבמטפסב 17-ה
 .תכדכדמו הלודג תוחיתמ הררתשנ ריעבו ,תולודג
 -יתבו תואטיסרבינואה ,תודסומה ,םילעפמה לכב םע-תורצע ריעב ומייקתנ רבמטפסב 17-ב
 .תיטיבוסה הלשממה תּוינידמ תא הכרבב ,ןבומכ ,ומדיק ןהבש רפסה
 ןה ,םידדצה ינש לש היסולכואה התיה אל ,ןילופ-חרזמ שוביכ לש ריהמה םויסה רחאל
 "םיררחושמ"ה םירוזאל .ןשיה לובגה תא רובעל תיאשר ,"םיררחושמה" ןהו "םיררחשמה"
 תודסומ לש רומחה םחוקיפ תא ורבעש הלא קרו תודחוימ תולָטַמב םישנא קר עוסנל ולכי
 םיפיעס םהב ויהש ,םייטיבוס םינוכרד דימ גיהנהל וליחתה "םיררחושמ'ה םירוזאב .ד"וקנ
 .םידחוימ
 ,ךילהתה תרבגהל האיבה תיצאנה הינמרג ןיבו תוצעומה-תירב ןיב תּודידיהו תוברקתהה
 תא יולגב ריכזהל רוסיא לטוה .תוטלובה תודמעהמ םידוהיה תקחרה לש ,וב לחוה רבכש
 ידוהיה ןותעב .הינמרגב םידוהיה יפלכ תומויאה תופידרה תאו תיצאנה תוימשיטנאה
 תוימשיטנאה לע והשלכ זמר וא המישר ,רמאמ םוש אצמת אל "רבאיטקַא" יאקסנימה
 טרסה תנרקה לע ורסא .יטסישאפיטנא רפס םוש םיארוקל וליאשה אל תוירפסב .תיצאנה
 הנגפוה ובש ,סלֶאכימ המלש תופתתשהב רגנווטכיופ יפל "םייהנפוא תחפשמ"
 .תיצאנה תוימשיטנאה
 םע 1940 תנשבו 1939 ףוסב יטלאב-רומּולֶאבה היפכה-תדובע הנחמב שגפנ םירוטה-בתוכ
 .תיטסישאפ הנידמכ הינמרג יוניג ןוועב ונודנש םישנא
 .שידייב םירפס סיפדהל טעמכ ולדח .םיידוהיה רפסה-יתב תריגס בצק שחוה קסנימב
 .תידוהיה תוברתה תא שרושה ןמ רוקעל וליחתה

 ןושארה םויב רבכ .תיצאנה הינמרגו תוצעומה-תירב ןיב המחלמה הצרפ 1941 ינויב 22-ב
 תוצצפהה ןמ האצותכ ,םידחא םימי ךות .קסנימ תא תינמרגה הירינאה הציצפה המחלמל
 היסולכואה לש הנברוח היה רתוי דוע לודג ךא .שממ ריעה הברָח ,תוקזחהו תופוכתה
 ןגרואמב וחרב ריעהמ .יוניפה ןוגראל גאד אל שיא .שממ הרקפוהש ,ריעב הלודגה תידוהיה
 םעו םהיתוחפשמ םע יתלשממהו יתגלפמה ןונגנמה לש םייארחאהו םיישארה םינקסעה
 .עשי-ירסח וראשנ ךמַע"ינב .הרטשמה
 םיבר .םהילגר םוכילוי רשאל ,החרזמ םילוהב ואצי ץרמו חוכ םהל היהש םידוהי םתואו
 ראשבו לארּואב ,ןאטסיקַאבזואב טלקמ-םוקמ םהל ואצמו ולצינ םבור ךא ,ךרדב ופסינ םהמ
 .ריעב וראשנ םידוהי הברה םלוא .תוצעומה-תירבב תומוקמ
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 1926 ,ימצע ןקויד (קילָז לש ויחא) דורלסקא ריאמ רייצה

 ינוריעה רהוסה-תיב רצחב הרונ ,ינטש-ינוירב חרואב ,טפשמ םוש אלב ,1941 ינויב 26"ב
 רודכה הז היה .יאמב 31-ב רסאנש דורלסקא קילז עדונה ידוהיה ררושמה יאקסנימה
 .קסנימב תידוהיה תוברתה לש הבלל ןורחאה יטיבוסה
 הרונ ,םולשהו ןוחצנה ימיב ,המחלמה רחאל רבכ ,םינש 6 ץקמש ,רבדה ילמסו ינָיפוא
 ידוהיה ןמאה ,רתוי דוע ינטש-ינוירב חרואב ,1948 תנש לש גלשומ יראונאי הלילב קסנימב
 ,המחלמה-רחאלש הפוקתה לש ןושארה יטיבוסה רודכה היה הז .סלאכימ המלש ינואגה
 .תוצעומה-תירבב הלודגה תידוהיה תוברתה לש ילאטוט לוסיחל תואכ שמישש
 .קסנימ תא םיינמרגה םיחצרמה ושבכ ינויב 28-ב
 .םנדבָאו םתרובג תליגמ -- קסנימ ידוהי ימי ירבדב םד-תתוש ,םויא ,שדח ףד בתכנו
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 םייפארגומיד םינותנ המכ

 איה 1793 תנשב קרו .אטיללו ןילופל הכייתשה איה בר ןמז .11-ה האמב הדסונ קסנימ ריעה
 .תיסורה הירפמיאה בכרהב תללכנ
 הליהקכ קסנימ העיפומ רבכ 1623-ב .15-ה האמב הלח קסנימב ידוהיה בושיה תלחתה
 תידוהיה הבישיה קסנימב תדסייתמ 1685-ב .יאטילה דעוה ידי-לע תרכּומה תדרפנ תידוהי
 רעונ וילא רהונש ,טלובו רּכּומ ידוהי הרות-זכרמל קסנימ תישענ םימיה תוברבו .הנושארה
 .אטילו ןילופ יווצק לכמ ידוהי
 96 ללכמו ,םידוהי 2716 קסנימב ויה 1802 תנשב '.םידוהי 1322 קסנימב ונמנ 1766 תנשב
 ?.םידוהי 41 ויה ריעב םירחוס

 19-ה האמה ךשמב .רידא בצקב תללוחתמ קסנימב ידוהיה בושיה לש ותוחתפתהו ותחימצ
 וררוגתה ,1897 תנשמ דקפִמה ינותנ יפלו ,17 יפ רשאמ רתוי ריעב ידוהיה בושיה לדג
 .ריעב היסולכואה ללכמ 52.3% וויהש ,םידוהי 47562 קסנימב
 טרפב קסנימ ריעבו ללכב קסנימ ךלפב תידוהיה היסולכואה לש התחימצ בצק יכ ,ןייצל שי
 האמה לש הינשה תיצחמב .בשומה-םוחת יכלפ ראש לכב רשאמ רתוי הברה ריהמ היה
 ,קסבָאטיו ,הנליו) היסור לש ברעמה-יכלפ 9-ב תידוהיה היסולכואה תחימצ התיה 19-ה
 ::ןמקלדכ קסנימו הילודופ ,בוליהומ ,ונבוק ,בויק ,ונדורג ,ןילהוו

 ךשמב לודיגה ןיסולכואה רפסמ
 הנש 0 םידוהיה םיכלפה

 %-ב | טלחומ רפסמ 1897 תנש 1847 תנש

 %164 8 208 860.120 | קסנימ דבלמ םיכלפה לכ
 294 21212 5 3 קסנימ ךלפ
 07 6 +2 16 קסנימ ריעב הזמ

 רפסמ תניחבמ ןושארה םוקמה תא ,קסנימ ךלפ הללכבו ,היסורולֶאב תספות ,תיסחי
 ,1897-ב ץרא-ילבח יפל היסורב םידוהיה תקולח .בשומה-םוחתב םיידוהיה ןיסולכואה
 5:התיה ,ץראה ילבחב היסולכואה ללכמ םיזוחאב

 1% יסורה בשומה-םוחת לש םיכלפ 5

 9.2 הניארקוא :הזמ
 18 היבאראסיב
 11 אטילו היסורולָאב
 10 קסנימ ךלפ :הזמ

 םילודגה םיידוהיה םיבושיה דחא קסנימ התיה 1897 תנשמ ןיסולכואה תריפס ינותנ יפל

 .(תיסור) .86 'מע ,11 ךרכ ,תידוהיה הידפולקיצנאב "קסנימ" ךרע ,בושבור .ז .1
 .(תיסור) 87 'מע ,11 ךרכ ,תידוהיה הידפולקיצנאה ,קסנימ ,גרובזניג .א .2
 .(שידיי) 31 'מע ,1922 ןילרב ,םירפסמב ידוהיה םעה .יקסני'צשל בקעי 3
 .קסבָאטיו ךלפב 248% ןיבל הילודופ ךלפב 125% ןיב דנ םידרפנ םיכלפב תידוהיה היסולכואה לודיג .4
 .42 ,44 'מע ,יקסני'צשל 5
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 -- הסידוא *:יעיברה םוקמב תאצמנ איה ,םידוהי לש טלחומה רפסמה יפלו ,היסורב רתויב
 ;47.562 -- קסנימ ;50.237 -- בינישיק ;63.996 -- הנליו ;םידוהי 5
 -- רימוטי'ז ;31.801 -- בויק ;34.420 -- קסבָאטיו ;40.009 -- באלסונירטאקי
 .29.869 -- גּו'צנָאמְרק ;:8
 לודגה ידוהיה בושיה ,היסולכואה ללכל תיסחי ,איה קסנימ 1897 תנשב יכ ,ןייצל יואר
 "תוידוהי"ה םירעה ראשב היסולכואה ללכמ םיזוחאב ,תידוהיה היסולכואה .היסורב רתויב
 7 :התנמ ,תולודגה

 2.5% קסנימ
 2.2% קסבָאטיו
 +% גו'צנָאמְרְק
 +% הנליו
 35% באלסונירטאקי
 3% הסידוא
 1% בויק

 תמָעל לכ-םדוק יחרכה ,תיטיבוסה הפוקתב קסנימב ידוהיה בושיה לש ותוחתפתה חותינב
 -תוריפס יפל ,טרפב קסנימו היסורולֶאב ,ללכב היסור לכ לש תידוהיה היסולכואה ירפסמ תא
 .19267ו 1897 תונשמ ןיסולכואה
 :היסורב תידוהיה היסולכואה ירפסמב תולודג תורומת ולח םינשה םישולש לש ןמזה קרפב

 תנשב םייונישה ידוהיה בושיה

 1897 תנש יבגל 6 םיפלאב

 םירפסמב

 םיזוחאב םיפלאב ,םיטלחומ 16 107

 +9 +3 2.0 2. %תוצעומה-תירב לכ

 -8 ד 0 5 15 להניארקוא :הזמ

 --3 -- 2 +1 43 !? היסורולָאב
 תיסורה היצארדפה

 +2 +5 4 +9 ! תוקילבופירה ראשו

 תולובגב) תוצעומה-תירבב תידוהיה היסולכואה יכ םיאור ונא ליעל םיאבּומה םירפסמהמ
 ,שפנ ףלא 100-מ תוחפ תצקב םינשה םישולש ךשמב הלדג (1939 רבמטפסב 17-ה דעש

 .71 'מע ,יקסני'צשל .6
 .םינוש תורוקמ יפל בשּוחמ 7
 .(שידיי) .35 'מע .1941 הבקסומ ,שדוחמה םעה .רגניז .ל 8
 .(שידיי) .1926-1897 םינשב הניארקואב תידוהיה היסולכואה לש הקימאנידה .טילבצייו .א 9
 הימידקאה ,4 ךרכ "טפירשטייצ"ב ,19267ב תיפארגומידה הריפסה לש םידחא םימוכיס .ןיקייפ .י .0

 .(שידיי) .148 'מע ,1930 קסנימ ,םיעדמל תיסורולֶאבה
 .םיבושיח יפל .1
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 תידוהיה היסולְכואה לש רעושמה יעבטה יובירה תא ןובשחב איבנ םא .3.9%-ב רמולכ
 ףלא 750-מ תוחפ אל ולאה םינשה םישולשב הדיספה תידוהיה היסולכואה ירה ,וז הפוקתב
 .שפנ
 ,תורחא תוצראלו הקירמא-ןופצל םידוהיה לש תרכינה הריגהה :םימרוג ינש ךכל ויה ,עודיכ
 תורעשה יפל .ךכ לע תטרופמ הקיטסיטאטס ןיא .םיידוהי-יטנאה םימורגופהו
 יעבטה יובירה םע דחי) הריגהה בקע היסורב ידוהיה בושיה דיספה ,םינקיטסיטאטסה
 .שפנ ףלא 100-כ םימורגופהמ האצותכו ,שפנ ףלא 650-כ (םירגהמה לש בשוחמה
 היסולכואה התחפ הניארקואב .תוצעומה-תירב לש םידרפנה םילבחב בצמה אוה הנוש
 110-מ רתויב ידוהיה בושיה תחפ היסורולֶאבב ךא .4.8%"-ב וא ,שפנ ףלא 79-ב תידוהיה
 ידוהיה בושיה ירה ,וז הפוקתב יעבטה יובירה תא ןובשחב ונאיבהבו ,21.3%-ב וא ,שפנ ףלא
 .50%7מ הלעמל וא ,שפנ ףלא 260-מ תוחפ אל דיספה היסורולֶאבב
 םימרוגה ינש לש קר אל האצות התיה היסורולָאבב תידוהיה היסולכואה לש הלודג הכ הדירי
 היסולכואה לש תרכינ התחפהל ואיבהש -- םידוהיב םימורגופהו ל"וחל הריגהה -- ל"נה
 -- דחא בּושח םרוג דוע רתויב הבר הדימב ליעפ היה היסורולֶאבב .ללכב היסורב תידוהיה
 הריהנב רבודמ .1917 תכפהמ רחאל תּויביסנטניאב ליחתהש ,תימינפ הריגה לש ךילהת
 .תיסורה היצארדפה לש םילודגה םיזכרמל םידוהי לש הלודג
 ,שפנ ףלא 190-מ רתויב הפוקת התואב םיידוהיה םיבושיה ולדג דארגנינלבו הבקסומב קר
 :8 יפמ רתוי וא

 םידוהיה רפסמ

 לודיגה 3 6 2 7

 15 יפמ הלעמל 10 3 הבקסומ
 5 יפ טעמכ 3 1 דארגנינל

 8 יפמ הלעמל 23 224 םירעה יתשב

 לע קר אל ללוחתנ דארגנינלבו הבקסומב תידוהיה היסולכואה לש םוצעה לודיגהש ,ןבומ
 היה היסורולֶאבמ הריגהה םרז יכ ,קפס אלל עובקל רשפא ךא .היסורולֶאב ידוהי ןובשח
 .תומוקמ רָאשמ רשאמ רתוי הברה לודג תיסחי
 1926 ףוס דע ואציש םייסורולֶאבה םידוהיה רפסמ בוריקב עיגה ,יטירואית בושיח יפל
 התחפהה תיצחמל וא ,שפנ ףלא 130-120-ל תוצעומה-תירבב םירחא םילבחל היסורולָאבמ
 .1926-1897 תפוקתל תבשוחמה
 התּולשחנ .יארקאבש העפות התיה אל היסורולֶאב ידוהי לש וזכ הלודג תימינפ הריגה
 םע היסורולֶאב לש ירארגאה יפואה ,לבחב עבט-תורצוא רסוח ,היסורולֶאב לש תילכלכה
 ברקב םג הלודג תימינפ הריגה-תעונתל ומרג תואלקח לש דואמ תויביטימירפ תורוצ
 ,קסנימ יכלפמ ריביסל ואצי (1915-1896) הנש 20 תצורמב .תידוהי-אלה היסולכואה
 עבט היסורולֶאב לש יללכה ילכלכה בצמהש ,ןבומ '+.םירכיא ףלא 560 קסבָאטיוּו בוליהומ

 .84 'מע ,יקסניצשל .2
 .152 'מע ,ןיקייפ .3
 םילשורי .(1932-1918) תיטיבוסה היסורוליבב תידוהיה תיאלקחה תובשיתההו ידוהיה ץוביקה .קורמש .ח .4

 .10 'מע ,א"כשת
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 תיעוצקמ הרוטקורטס רצי ,תידוהיה היסולכואה לש תוילכלכה היתודמע לע 1מתוח תא
 םידוהיה םיסנרפמה ללכמ 39% .תידוהיה םיסנרפמה תייסולכוא לש תיפיצֶאפס-תידוהי
 ,הישעת יורקש המב -- 35%7מ הלעמלו ,רחסמב םיקוסע 1897 תנשב ויה היסורולָאבב
 תּוטייחה ,תּורלדנסה יפנעב די-תכאלמ רקיעב -- תיפיצֶאפס-תידוהי התיה איה ףאש
 ברקב םיסנרפמה רפסמש ,ןייצל הבוחו .תימוקמה היסולכואה תא ותרישש םיפנע ראשבו
 15.29%-ל קר 1897 תנשב עיגהו דואמ ךומנ היה היסורולֶאבב תידוהיה היסולכואה
 רבכ דואמ יביסנטניא היה היסורולָאב לש תידוהיה היסולכואה לש תימינפה הריגהה ךילהת
 רפסמ הנתשנ ,1926 ףוסמ ןיסולכואה תריפס יפל .יטיבוסה רטשמה לש תונושארה םינשב
 6 ;ןמקלדכ ,םינש 4-מ תוחפ לש ןמז-קרפב רמולכ ,1923 תישאר תמועל םידוהיה

 םיידוהיה ןיסולכואה רפסמב יונישה

 1923 תנש תמועל 1926 תנשב

 םיזוחאב םיטלחומ םירפסמב

 +1 +0 הניארקוא
 -8 -- 0 היסורולֶאב
 +8 +0 מ"הירב לש םירחא םיקלחו היסור

 +0 + 0 ה"סב

 םאו ,3.8%7ב תידוהיה היסולכואה לש התחפה וב הלחש דיחיה לבחה איה היסורולֶאבש ירה
 וא ,בוריקב שפנ ףלא 42-ל התחפהה העיגמ ,םינשה 4-ב יעבטה יובירה תא ןובשחב איבהל
%. 
 יפל (1926-1923) םינשה 4-ב היסורולֶאבב תידוהיה היסולכואה לש הקימאנידה חותינב
 7 :;ןמקלד הנומתה תלבקתמ ,םיבושי יסופיט

 םיזוחאב --+ םיטלחומ םירפסמב -- + םידוהיה רפסמ
 ונאיבהב ונאיבהב םיפלאב

 ןובשחב ןובשחב
 תא הדבועב תא הדבועב ףוסל תישארב יסופיט

 יובירה יובירה תנש תנש םיבושי

 יעבטה יעבטה 16 13

 רעושמה רעושמה

 - 1 +2 - 6 +8 10 12 זוחמ ירע
 -103 | -4 -4 - 1 8 49 תורחא םירע
 םיבושיו תורייע

 --170 111--  0 -- 2888 7 12 19 םיירפכ

 - 2 - 8 - 8 - 0 0 0 ה"סב
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 םיבושיבו תירייעב תידוהיה היסולכואה תוטעמתה דואמ הלודג ,וז הלבטמ םיאור ונאש יפכ
 וליפא ךא .תונטקה םירעהמ תימינפ הריגה לש תדמתמ הלודג המירז התיה םהמש ,םיירפכה
 תרכינ האיצי התיה ,3.2%7ב תידוהיה היסולכואה לש טלחומ לודיג היה ןהבש ,זוחמה-ירעמ
 -ירע לש תידוהיה היסולכואה התחפ ,ליעלד הלבטהמ םיאור ונאש יפכ .םידוהי םיבשות לש
 .3.1%-ב ,תיטירואית בשּוחמה יעבטה יובירה תא ןובשחב ונאיבהב ,זוחמה
 קסנימב ידוהיה בושיה לדג (1926-1923) םינשה 4-ב .קסנימ ריעב בצמה אוה ןיטולחל רחא
 לע ןמקלד םירפסמה םידמלמ ךכ לע .בשוחמה יעבטה יובירה יפל רשאמ רתוי הלודג הדימב
 88 ;קסנימב היסולכואה לש הקימאנידה

 םידוהי-אל םידוהי

 4 +2 13 ריעב םיבשותה רפסמ
16 6 12 

 4 +6 13 היסולכואה ללכל %-ב
16 8+ 2 

 22.0 13 שפנ ףלאל יעבטה יובירה

 6 2006 םינש 4-ל בשוחמה יובירה

 18 4 םינש 4-ל יתדבועה יובירה

 2 218 בשוחמה לע יתדבועה יובירה תיילע

 רשאמ השולש יפ אוה ריעב תידוהי-אלה היסולכואה לש לודיגה יכ םיארַמ ליעלד םירפסמה
 דחי ךא .40.8%-ל 7"43.6%מ קסנימב ידוהיה בושיה דרָי תיסחי יכ ונא םיאור ןכ .תידוהיה
 תידוהיה היסולכואהש היסורולֶאבב הדיחיה ריעה התיה קסנימ יכ ,שיגדהל ךירצ תאז םע
 רתוי תונטק םירעמ הסינכ לש ןובשח לע םג אלא ,יעבטה יובירה ןובשח לע קר אל הב הלדג
 .םיירפכ םיבושיו תורייעמ רקיעבו
 ךפהיל הליחתהו הקילבופירה לש ילהנֶמו יטילופ זכרמ התשענ ,היסורולֶאב תריבכ ,קסנימ
 דוסי לע וליפא) םיבושח םישדח הישעת יפנע וב חתפתהל וליחתהש ,לודג ילכלכ זכרמל םג
 .םישדח הסנרפ-תורוקמ וב ורצונו ,(תוצעומה-תירב לש םירחא םילבחמ ואבוהש םלג ירמח
 .היסורולֶאבב תומוקמ ראשבשמ הברהב רתוי בוט קסנימב םיסנרפמה לש ילאיצוסה בכרהה
 9 :םינמנ ,1926 תנשב םידוהיה םיסנרפמה לש יללכה רפסמה ללכמ ,ךכ

 .10 'מע ,קורמש .ח .5
 .22 'מע ,קורמש .ח .6
 םיירפכה םיבושיהו תורייעה לע םירפסמה ;148 'מע ,ןיקייפ -- תורחא םירעו זוחמה ירע לע םירפסמה 7

 .םיבושיח יפל --
 .25 'מע ,קורמש .ח .8
 ,"1926-בו 1897-ב ןיסולכואה תריפס יפל קסנימב תידוהיה היסולכואה" בורדנסכלא .ה יפל בשוחמ .פ

 .(שידיי) .209 'מע ,1930 ,קסנימ .םיעדמל תיסורולֶאבה הימידקאה .4 ךרכ "טפירשטייצ"ב
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 םיזוחאב
 קסנימל היסורולָאב לכל -ֶאב לכל לש ילאיצוסה בכרהה
 קסנימ ריעל ץוחמ היסורול םידוהיה םיסנרפמה

 220.00 18 17 םילעופ
 200 14 19 םידיקפ
 0 8 4 םיסנרפמה ראש לכ

 1000 1000 10 לכה-ךסב

 .דחוימ קרפב תּוטרפ רתיב ןודיי קסנימב תידוהיה היסולכואה לש ילכלכ-ילאיצוסה בצמה
 תובוט תוילכלכ תודמע םידוהיה וספת קסנימב יכ טילבהל ידכ קר םידחא םירפסמ הפ ונאבה
 רפסמ הטלק איהו הכישמ-חוכ ריעל היה ךכיפלו ,היסורולֶאבב תומוקמ ראשבשמ רתוי
 .םירחא םיבושימ םידוהי לש םיּוסמ
 תא ןכו קסנימל תידוהיה הסינכה יכילהת תא םינייצמה םיטרופמ םירפסמ ,ונרעצל ,ונל ןיא
 תחא הנועבו תעב יכ ,החטבב קיסהל רשפא ךא .תמייק התיה קפס אללש ,ריעה ןמ האיציה
 תּופידע התיה יטיבוסה רטשמה דעו 19-ה האמה ףוסמש הפוקתב .םיכילהתה ינש וללוחתנ
 ךילהתל תופידע קפס אלל התיה יטיבוסה רטשמל ןושארה רושעב .ריעה תביזע ךילהתל
 .קסנימל תידוהיה הסינכה
 יתש דוע שיגדהל יחרכה ,קסנימב לודגה ידוהיה בושיה לש תוחתפתההו הקימאנידה חותינב
 :תובושח תודוקנ
 שי ריעה לש הריהמה תוחתפתהה תא .ןמזל ןמזמ תיסחי ןַטק קסנימב ידוהיה בושיה .א
 52.3% םידוהיה וויה 1897 תנשב םא .תידוהי-אלה היסולכואה ןובשח לע רקיעב ףוקזל
 תנשבו 43.6% קר םידוהיה לש ילוגסה לקשמה היה 1923 תנשב ירה ,היסולכואה ללכמ
 .ןכמ רחאלש םינשב ךשמנ הז ךילהתו .40.8% קר 6
 םילודג םידוהי םיבושיבשמ רתוי הברה ןטק היה קסנימב תידוהיה היסולכואה לודיג | .ב
 םישולש תפוקתב םא .תיסחי ןהו טלחומב ןה ולדגו ריהמ בצקב וחתפתהש ,היסורב םירחא
 המצע הפוקת התואב ירה ,טעמכ 7"13%ב תידוהיה היסולכואה הלדג (1926-1897) םינשה
 רבכ .55%7ב -- באלסונירטאקיב ,7+ יפ -- בוקראחב ,4? יפ בויקב ידוהיה בושיה לדג
 םיבושי םג ורצונ .דארגנינלבו הבקסומב םיידוהיה םיבושיה לש יקנעה לודיגה ליעל ןיּוצ
 .םירחאו (קצֶאינוד) בונילאטס ,קסנאגּול ןוגכ ,םישדח םילודג םיידוהי
 תצורמב דביא קסנימב ידוהיה בושיהש ךכל םימרוגה דחא ושמיש ל"נה תועפותהש ,ןבומ
 .תיסורה תודהיה לש בושח זכרמכ וכרע תא ןמזה

 הריפסה רחאל קסנימב ידוהיה בושיה תוחתפתה לע םייטסיטאטס םינותנ ןיא רעצה תיברמל
 לכב םידוהיה רפסמ קר עודי ,1939-ב ןיסולכואה תריפס לש םינותנה יפל .1926 תנשמ
 .תדרפנ הקילבופיר לכבו תוצעומה-תירב
 הריפסה יפל תוצעומה-תירבב תידוהיה היסולכואה לש הקימאנידה תא םיחתנמ ונאשכ
 היסולכואה לש תימינפ הריגה לש ךילהתה תויביסנטניאב ךשמנ יכ םיאור ונא ,1939 תנשמ
 29 :;היסורולָאבמ הבורמ הדימבו ,הניארקואמ רתוי הנטק הדימב ,תידוהיה

 .36 'מע ,רגניז .0
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 - + םיפלאב םידוהיה רפסמ

 %"ב טלחומב 19 16

 - 1 -- 5 13 15 הניארקוא
 - 9 - 1 5 +1 היסורולָאב
 0 +6 112 4 םירחא םילבחו ר"ספסר

 +0 +8 220 212 תוצעומה-תירב לכ

 ונאיבהבו ,שפנ ףלא 32-ב היסורולֶאבב תידוהיה היסולכואה התחפ םינשה 12 תפוקתב
 תידוהיה היסולכואה התברתנש יפכ ,13% לש בושיחב) הפוקתב יעבטה יובירה תא ןובשחב
 וא ,בוריקב שפנ ףלא 85-ב היסורולֶאבב ידוהיה בושיה תחפ ,(הלוכ תוצעומה-תירבב
 .20%7מ הלעמלב
 הריפסב היהש יפכ םיבושי יסופיט יפל תידוהיה היסולכואה תּונטקתה לע םירפסמ ונל ןיא
 יטופיט יפל תידוהיה היסולכואה ירפסמב םייונישה תא חתנל רשפא יא ןכלו ,1926-מ
 .םיבושיה
 :םיבושי יסופיט ינש יפל תידוהיה היסולכואה תא ןייממ "שדּוחמה םעה" ורפסב רגניז .ל
 ללכמ 25% 1926-ב התנמש ,תורייעה תייסולכוא תא .תירפכ היסולכואו תינוריע היסולכוא
 .תינוריעה היסולכואב רגניז ללָּכ ,היסורולֶאבב תידוהיה היסולכואה
 םגו םירפכמו תורייעמ רקיעב האב תימינפה םינומהה-תריגה יכ ,החטְבב רמול רשפא ךא
 תא שוטנל [לאנו ותסנרפ-תורוקמ תא ןיטולחל דביא םש ידוהיה ןומההש ,תונטק םירעמ
 ךילהת יכ תּואדנב עובקל רשפא ןכ .םישדח ץרא-ילבחל דודנלו קהבומה ובשומ-םוקמ
 האיציה ךילהת לע ףדועו ץרמנ היה ,1939-1926 הפוקתב ,קסנימל תידוהיה הריהנה
 .םייק אוה םג היה קפס אללש ,קסניממ
 תיטיבוסה היסורולֶאבב תידוהיה תיאלקחה תובשיתההו ידוהיה ץוביקה" ורפסב ,קורמש .ח
 לש םישדחה תּועקתשהה-תומוקמ תא םינייפאמה םיניינעמ םירפסמ איבמ ,"(1932-1918)
 תורייע 12-מ ואצי ,לשמל ,1931 תנשב .תויסורולֶאב תורייע תרּושמ םירגהמה םידוהיה
 21 :ןמקלד תומוקמל םידוהי 9

 היסורולֶאבב םירחא תומוקמל .1
 5% (תולודגה םירעל יכ רֶעשל שי)

 21.0% תיסורה הקילבופירל .2
 9% הניארקואל 3
 1% םירקל 4
 1.2%  תוצעומה-תירבב םירחא תומוקמל 5
 4% הקירמאל .6
 0% תורחא תוצראל .7
 6% עודיאל 8

 .29 'מע ,קורמש .ח .1
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 "היסורולֶאבב םירחא תומוקמל" םיסנכנה לש םבּורש החטבב רמול רשפא יכ המוד
 לש םתועקתשה תומוקמ תא הָארַמה תרחא תניינעמ הלבטמ רשאתמ הזו .קסנימב ועקתשה
 22 ;1929 תנשב הדזּוא הרייעה תא ושטנש רעונ-ינב 6

 15 קסנימ
 4 דארגנינלו הבקסומ
 5 תורחא םירעו קסבָאטיו ,בוליהומ
 2 םירחא תומוקמ
 .הדזא תא ושטנש רעונה-ינבמ 53% קסנימב ועקתשה ,םיאור ונאש יפכ
 ,רמולכ ?',שפנ ףלא 238.8 קסנימ תייסולכוא התנמ 1939 תנשמ היסולכואה-תריפס יפל
 .7"82%ב ריעה תייסולכוא הלדג הנש 12 ךות
 90 הינשה םלועה-תמחלמ ברע קסנימב ידוהיה בושיה הנמ ,םינוש םירקוח תורעשה יפל
 אטבתמה ,(1939-1926) הנש 12 ךות הזכ רכינ לודיג יכ ,חינהל שי ?.בוריקב שפנ ףלא
 םיטילפה םרז ןובשח לע תרכינ הדימב אב ,70%-מ הלעמלב וא ,בּוריקב שפנ ףלא 40"ב
 .1939 רבמטפסב יטיבוסה אבצה לש שוביכה יחטשמ דוחיב ,ןילופמ לודגה
 םללכבו ,םיבשות 509.489 קסנימ תייסולכוא התנמ ,1959 תנשמ ןיסולכואה תריפס יפל
 .היסולכואה ללכמ 7.6% וא 238.842 קר םידוהי

 .31 'מע ,קורמש .ח .2
 .(תיסור) 545 'מע ,1954 ,הבקסומ ,27 ךרכ ,הלודגה תיטיבוסה הידפולקיצנאה .3
 קסנימב ויח הינשה םלועה-תמחלמ ברע" יכ רמאנ 312 'מע ,ט"ישת ,4 ךרכ ,תיללכ הידפולקיצנאב .4

 'מע ,1952 קרוידוינ ,"תוצעומה-תירבב תוימשיטנאה" ורפסב ץראווש .מ .מ ."בּוריקב םידוהי 0
 90.000 קסנימב ויה הינשה םלועה-תמחלמ ברע יכ עבוקו םידחא תורוקמ לע ךמתסמ ,(תיסור) 5
 .םידוהי

 ,1966 ,3-2 'סמ "רשג"ב ,תוצעומה-תירבב ידוהיה ץוביקה לש תיפארגומדה ותומדל םיווק .רלושטלא .מ .5
 .20 'מע



 31 1941-1917 םינשב קסנימב ידוהיה בושיה

 תילכלכ-לאיצוס הקיטסירטקרכ

 ךומנ 1926 תנשב קסנימב תידוהיה היסולכואב םיסנרפמה קלח היה ,ליעל ןיוצ רבכש יפכ
 היסולכואב .םיסנרפמ-אל 154 ויה םיסנרפמ 100 לכ לעש ,עמשַמ .39.3% קר הנמּו ידמל
 122 קר וא ,44.9% הנמ הלצא םיסנרפמה קלח :רתוי יוצר סחיה היה ריעה לש תידוהי-אלה
 .םיסנרפמ 100 לכ לע םיסנרפמ-אל
 בצמה תא ואולמב ןייפאמ וניא תאז םעו ,בּושח דדומ קפס אלל אוה םיסנרפמה זוחא
 םהל ןיאש םישנא םג םיללכנ םיסנרפמה ןינמב יכ ,שיגדהל שי .היסולכואה לש ילכלכה
 -עובש וא ,אלמ הדובע"םוי םידבוע םניאש םישנא וא ,תירקמ הסנכה םהל שי ךא ,הקוסעת
 הדובע-ירסוחמ 2694 קסנימ 1926 תנשב ויה לשמל ךכ .הדובע-ירסוחמ וליפאו ,אלמ הדובע
 !.(םיסנרפמה ללכמ 12.8%) םיסנרפמ 20991 ללכמ
 םע ,םידוהיה םיסנרפמה לש יפיצֶאפסה יעוצקמה הנבמה תא םייללכ םיוקב וניארה ליעל
 .רתוי תטרופמו תבחרנ ,תפסונ הראה םירבדה םינועט תאז
 2 :הֶארה 1897 תנשמ םיסולכואה-דקפמ

 ,הלהנמ) ינוריעה קשמה לש חתפמה-תודמע יורקש המב ואצמנ אלש טעמכ םידוהי | .א
 13.5% .(ןופלט ,ףרגלט ,ראוד ,תבכר ,תוירוביצו תויעוצקמ תורשמ ,הרטשמ ,טפשמ
 וסנרפתה החפשמה"ינב םע דחיו ,הז םוחתב םיקסעומ ויה םידוהי-אלה םיסנרפמהמ
 .ריעה לש תידוהי-אלה היסולכואהמ 20% ולא חתפמ-תודמעמ
 71.2% היה הכאלמב םלקשמו ריעה לש היסולכואה ללכמ 52.3% ונמ םידוהיה .ב
 .88% רחסמבו
 לש 42%7ו ,די-תכאלמבו תיתשורח תּונמּואב םיקוסע ויה םיסנרפמה םידוהיהמ 41%  .ג
 .הז ףנעמ וסנרפתה תידוהיה היסולכואה
 םבורבש ,דואמ םינטק םילעפמ ויה קסנימב יכ שיגדהל לכ-םדוק ךירצ הכאלמה"ףנע חותינב
 -- דחא דבוע םע 3:ויה םיריכש םידבוע םע םילעפמ .החפשמה"ינב וא םיבורק ודבע
 .11 -- םידבוע 10-6 םע ;73 -- םידבוע 5-4 םע ;1099 -- םידבוע 3-2 םע ;5
 ,םידבוע 1304 םע תשורח-ילעפמ 48 קר 1897 תנשב ויה תשורחה לע הָחְקפְמה חוקיפב
 ויה רתויב םילודגה םילעפמבש עמשמ .םידבוע 1310 םע הלאכ םילעפמ 55 1909 תנשבו
 +.לעפמב םידבוע 27-24 ליגְרב
 לש יעוצקמה בכרהה לש יפיצֶאפס הנבמ ,עודיכ ,רייטצמ תידוהיה הקיטסיטאטסה ינותנמ
 םימרוג ידי-לע ורצונש םיידוהי תועוצקמ ויה םימייק .היסורב תידוהיה היסולכואה
 לש הכורא הרּושבו .(לשמל ,תּוטייחכ) ישארה םוקמה תא םהב וספת םידוהישו םיירוטסיה
 םידוהיה ויה ,הנידמה לש תילכלכה התוחתפתהל םיבושחו דואמ םיחתופמ אקוודו ,תועוצקמ
 היסולכואב ירפסמה םסחי יפכמ הברהב תוחפ םינפ-לכ-לעו ,רתויב הטעומ הדימב םיגצוימ
 .תיללכה
 ריעב הכאלמה-ףנע לכ יכ ,שיגדהל ךירצ ,קסנימב המושיי יבגל וז העפות םיחתנמ ונאשכ

 .207 'מע .19267ו 1897 םינשהמ ןיסולכואה-תוריפס יפל קסנימב תידוהיה היסולכואה .בורדנסכלא .ה .1

 .(שידיי) .1930 קסנימ ,4 ךרכ "טפירשטייצ" ,ידוהיה רודמה ,םיעדמל תיסורולֶאבה הימידקאה

 .224-222 מע ,בורדנסכלא יפל בשּוחמ 2

 .211 'מע ,בורדנסכלא 3

 .212 'מע ,בורדנסכלא 4
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 םצעב היה הכאלמה-ףנע .הדבכ תשורח יורקש המ קסנימב התיה אל .ורקיעב "ידוהי" היה
 תוריש-יפנעו םירגסַמ ,םיחחפ רקיעב םיקוסע ויה תכתמה דוביעב .דידתכאלמ לש ףנע
 וספת ךכיפל .הכאלמה-יפנעב םיסנרפמה ללכמ 43.4% םיקוסע ויה השבלהה ףנעב .םירחא
 ללכמ 52.3% ּוויה ריעב םידוהיה םא .טעמכ תועוצקמה לכב עירכמה םוקמה תא םידוהיה
 רוציי-יפנע 4-ב קר ירה ,םיפתתשמה ללכמ 71.2% ּוויה םה הכאלמה"ףנעבו ,היסולכואה
 *:רתוי הנטק םתופתתשה התיה
 ;דחא ידוהי אל ףא םללכבו שיא 40 םיקוסע ויה תכתמ-תורפע תקפהב .1
 ;30.1% םידוהיה ּוויה (הקימאריק) םילרנימ דוביעב 2
 ;49.3% -- תוכתמ דוביעב 3
 ,םידוהיה ּוויה רוצייה-יפנע 14 ראש לכב .54.2% -- םירחא תואשמו ש"יי דוביעב 4

 .98% דע 7"70%מ ,1897 תנשמ דקפִמה יפ
 םיפוגמ הרזע ולביק םישנא הברה .השק היה ריעב תידוהיה היסולכואה לש ילכלכה בצמה
 חספל הרזע 1898 תנשב ושקיב ,תידוהיה הידפולקיצנאה ינותנ יפל .םינוש םייפורטנאליפ
 הרזעל הרבחה .ריעב תוידוהיה תוחפשמה ללכמ 17.2% וא ,תוידוהי תוחפשמ 9
 .שיא 925-ל םיכרצמבו םיצפחבו ,שיא 1050-ל ףסכב 1905 תנשב העייס םיינע םידוהיל
 -תיב דיל .םידוהי 5000-ל תיאופר הרזע הנש התואב הטישוה םילוח םידוהיל הרזעל הרבחה
 ימיב וב ולכא םיינע םידוהיש ,יוחמת ליעפ היה ןכ ;לוז חבטמ היה ריעב ישארה תסנכה
 %.דעומו תבש
 הפוקתב קסנימב תידוהיה היסולכואה לש ילכלכ-לאיצוסה הנבמב ווהתנש םייונישה המ
 ? תיטיבוסה
 ,היסורב תידוהיה היסולכואה לכ ינפל הצצ 1917 תנשב תיטסיבָאשלובה הכפהמה רחאל
 הנבמה יוניש תייעב -- דחוימב הרומח תילכלכ-לאיצוס היעב ,קסנימב םג ןבומכו
 יפיצֶאפסה ילאיצוסה הנבמה לש האצותכ הרצונ היעבה .תידוהיה היסולכואה לש ילאיצוסה
 תונושארה םינשב רבכ ,תיטיבוסה תוינידמה לשו ,אסיג דחמ תידוהיה היסולכואה לש
 ,םיינגרובה תובכשהו תודמעמה םייורק ויהש ימ דגנ תנוּוכמ התיהש ,הכפהמה רחאלש
 .אסיג ךדיאמ
 וליפא .הנושאר הגרַדמ םילודג םירחוסב קר אל היה רבודמהו .תונגרובכ וניּומ םירחוסה
 דמעמב ללכְנ ,ותשאו ומצע אוה ודבע הבו ,הנטנטק תונח ול התיהש ,ריעזה רחוסה
 דבעש הכאלמ-לעבו ."תונגרוב" היה דחא ריכש דבוע ול היהש הכאלמ-לעב .תונגרובה
 ,םיינגרוב-ריעזהו םיינגרובה ,וללה תודוסיה לכ הנהו ."תונגרוב-ריעז"כ ןיּומ ודבל ךרֶפב
 תא לסחל ויה םיסונא ,תידוהיה היסולכואה לש %(-מ הלעמל םהיתוחפשמ םע דחי ונמש
 םמצע ךופהל ,תאז וניכש יפכ וא ,השדח הסנרפו הדובע שפחל ,הלאכ רותב םמויק ךשמה
 .םייביטקודורפל
 תידוהיה היסולכואה לש יילאיצוסה בכרהה היה ,1926 תנשמ םיסולכואה דקפִמ יפל
 :(םיזוחאב) ןמקלדכ

 .214 'מע ,בורדנסכלא .5

 .(תיסור) .87-88 'מע ,11 ךרכ ,תידוהיה הידפולקיצנאה ,קסנימ ,גרובזניג .א .6

 ."1926 תנשמ יפארגומידה םיסולכואה דקפמ לש םידחא םימוכיס" ותדובעב ןיקייפ .י  יפל ןוימה 7

 .1930 קסנימ ,4 ךרכ ,"טפירשטייצ" .ידוהיה רודמה ,םיעדמל תיסורולָאבה הימידקאה
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 לקסנימ *דארגנינל %הבקסומ היסורולֶאב הניארקוא תוילאיצוסה תובכשה

 ,םידיקפ ,םילעופ) ןויראטילורפ .1
 7 7 0 +0 +8 (םירנויסנָאּפ ,הדובע-ירסוחמ

 תיראטילורפ אל ,תדבוע היסולכוא .2

 םע םילעב ,םיישפח תועוצקמ)
 12 143 18 32 220 (םידיחי ,החפשמה ינב םירזוע

 ,םיריכש-ידיבעָמ םילעב) תונגרוב .3

 ,םויקה-יעצמא וניּוצ אל ,םירחוס
 14 4 4 14 17.3 (הדובעמ הסנכה לע אל םימייקתמ

 3 5 3 4 4 דמעמ ילוטנ
 4 16 8 3.0 5 םירחא

 100 100 100 100 100 לכה ךסב

 לוסיח לש ךילהתה ץרמנ היה יטיבוסה רטשמל תונושארה םינשב רבכ יכ ,תדמלמ הלבטה
 הברה ץרמנ בצקב הז ךילהת ללוחתנ קסנימב .הלכלכב יטסילטיפאקה רֶזגמה יורקש המ
 ריעב תידוהיה היסולכואה לש ילאיצוסה הנבמהו ,הניארקואו היסורולָאב לכב רשאמ רתוי
 םיבושי ורצונ םשש ,דארגנינלבו הבקסומב תידוהיה היסולכואה לש הנבמל המוד היה
 .תיטיבוסה הפוקתב רבכ םילודג םיידוהי
 תצובקו השולש יפ םירחוסה רפסמ ןטק (1926-1921) יטיבוסה רטשמה תונש 6 ךשמב
 .םיסנרפמה ללכמ 1.4% וא ,שיא 306-ל קר העיגהו טעמכ הלסוח םיריכש םע םילעבה
 יפל היסולכואה תקולח יבגל 1926 תנשמו 1897 תנשמ םידקפְמה ינותנ תא תמַעל השק

 ונאשכ ,תאז םעו .ומצע ןורקיע ותוא יפל השענ אל םנּוימש םושמ ,םינוש קשמ-יפנע
 רשפא ,1926 תנשמ םיגוסל םתוא םימיאתמו 1897 תנשמ םיגוסל םיּוסמ גּוויס םיכרוע
 י* ;ןמקלד הנומתה תרייטצמו ,םידחא קשמ-יפנע תמָעל

 םידוהי אל םידוהי
107 16 107 16 

 78.217 | 43.350 - 53.68/6 2 יללכה ןיסולכואה רפסמ

 31.715 | 18.514 - 20.991 5 םיסנרפמה רפסמ

 :םהמ

 5027 4 7.693 4 ןינבו הכאלמ

 2511 3 48 21 תבכר

 6.798% - 4 2.018 99 תודסומ

 תונמא ,תורפס יליעפ םירומ ,םינטפשמ
 12 )18 1.0 1 האורבת יליעפו םיאפור ,עדמו

 209 494 1.527 0 יטרפ רחסמ

 1.7 - 11 - יביטרפואוקו יתכלממ רחסמ

 19 2 24 12 תואלקח

 12802 9 0 2-08 םירחא
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 :הארַמ וז הלבט

 עיגמו ןינבהו הכאלמה יפנעב םידוהיה לש ירפסמה סחיה עירכמ 1926 תנשב םג יכ .א
 לודיג תורמל ,(1926-1897) םינשה 30 לש ןמזה קרפב יכ ,םיאור ונא ןמזב-ובו .60.5%-ל
 רפסמ .ןינבבו הכאלמב טלחומה םידוהיה רפסמ לדג אל ,13%-ב ריעב תידוהיה היסולכואה
 םידוהי לש ירפסמה סחיהו ,םידוהי-אלה ןובשח לע קר שיא 20007ב לדג הז ףנעב םיקוסעה
 .60.5%7ל 71.2%7מ דרי
 היסורב היה הזש יפכ ,ראשנ הז קשמ"ףנע .יספא ראשנ תבכרה-ףנעב םידוהיה רפסמ | .ב
 35 יפ תיסחי הלודג הז ףנעב הלא לש םתופתתשה .םידוהי-אל לש ןילופונומ-ףנע ,תיראצה
 םידוהי לש וזמ
 ןטק ךא ,(30%) רכינ םוקמ וב וספתו ,תודסומ -- םהל שדח קשמ"ףנעל ּורדָח םידוהיה | .ג.
 .(40.7%) ריעה תייסולכואב ירפסמה םסחי תמועל הברהב
 השולש יפמ רתויו ,תיטלחה השולש יפ טעמכ ןטק יטרפה רחסמב םידוהיה רפסמ .ד
 .88%-כ ,עירכמ ראשנ הז קשמ-ףנעב םידוהיה לש ילוגסה לקשמה ךא .תיסחי
 .ןיטולחל יטרפה רחסמה לסוח ,םישולשה תונשב ,רתוי רחואמ
 הלבטב .אפוג ןינבהו הכאלמה יפנעב םיפתז,שמה לש יעוצקמה בכרהה תומיע אוה ינָיפוא
 1897 תנשב םיפיקמה ,םיישאר םיינרצי תועוצקמ 11-ל עגונב םירפסמ םיאבומ ןמקלד
 !1:הז קשמ-ףנעב םיפתתשמה לש 85% 1926 תנשבו 96%"כ

 עוצקמב םידוהיה % םידוהי-אל םידוהי

 16 17 16 17 16 17 עוצקמה

 28 1 19 |99 3 2 תכתמ

 9 0 +3 5 14 5 ץע
 1.9 2 206 7 3 41 ריינו סופד

 9 43 66 4 2 15 ליטסכט

 4 40 26 12 16 1 תוטייח

 1 5 7 2 14 209 רוע

 48 4 44 209 0 7 ןוזמ

 )0 1 3 2 47 13 קבט

 7 6 23 99 17 00 םילקימיכ
 16 3.1 4 17 42 99 םילרנימ

 3 6 +1 2 7 5 ןינב

 2 15 +2 2008 5 7 כ"הסב

 םידוהיה .ר"סססב תידוהיה היסולכואה לש םיירקיעה םיקוסיעהו בכרהה ,ןילדנימ .ל .ז יפל בשוחמ 8

 .(תיסור) .1929 הבקסומ ,7 'מע ,4 'בוח ,ר"סססב

 .207-206 'מע ,בורדנסכלא יפל בשוחמ 9

 .224 ,223 ,222 ,219 ,218 ,216 ,215 ,210 'מע ,בורדנסכלא יפל בשוחמ .0

 .214 'מע ,בורדנסכלא .1



 5 1941-1917 םינשב קסנימב ידוהיה בושיה

 םיישארה תועוצקמה 11-ב םיפתתשמה לש יללכה רפסמה .א :םידמל ונא וז הלבטמ
 רפסמה ןטק םידוהיה לצא ךא ,7"4.7%ב םינשה 30 תפוקתב לדג הלבטב םייונמה םיינרציה
 לש יללכה רפסמב םידוהיה לש ירפסמה סחיה .7"46%ב לדג םידוהי-אלה לצאו 12%"ב
 רכינ ןפואב הנתשנ .ב .60.2%7ל 7"71.5%מ דרי ל"נה םיישארה תועוצקמב םיפתתשמה
 ,78'%-ב תכתמה ידבוע רפסמ לדג ,לשמל ךכ .םינוש תועוצקמ לש םלקשמ תיסחיו תיטלחה
 לש השגדהה תשחכומ .ג .השולש יפ ןטק םיטייחה רפסמו 7 יפ לדג רועה ידבוע רפסמ
 לש ךילהת לח יטיבוסה רטשמל הנושארה הפוקתב רבכ יכ םייקָאסווָאי םינקיטסיטאטס
 השענ קסנימב יכ הארמ הלבטה ,ךפיהל .ידוהיה יעוצקמה בכרהב דּוחיה יורקש המ שּוטשט
 :םינוש תועוצקמב םידוהיה זוחאמ חכּומה רבד ,רתוי דוע טלוב הז דּחי

16 17 

 38 1 תכתמ ידבוע

 29 0 ץע ידבוע

 16 20.1 םילרנימ ידבוע

 5.4 40 םיטייח

 ךרעש רקסהמ םימיוסמ םינותנ ונל שי .ידוהיה דבועה רעונה לש ובכרהב שי דחוימ ןינע
 דבוע רעונ ףיקה רקֶסה .היסורולֶאב לש תואירבה תרימשל יממעה ןויראסימוקה 1925 יאמב
 לש םיטנדוטסו הדובע-ירסוחמ .םייעוצקמ רפס"יתבב דמולה רעונה תא ללכ ןכו 20 דע ליגב
 םילודגה םיבושיבו זוחמה ירע לכב ךרענ רקסה .רקסב וללכנ אל םיהובג רפס-יתבו םינוינכט
 ,םירעב זכורמ היהש ,ידוהיה דבועה רעונה יכ ,חינהל רשפא ךכיפלו ,ינוריעה סופיטהמ רתוי
 .אוהה ןמזב ידוהיה רעונה בכרה תא םיפקשמ םירפסמהו ,רקסה ידי-לע ולוכ טעמכ ףקּוה
 :ןמקלד םירפסמה םינייצמ היסורולֶאבב דבועה רעונה לש יעוצקמה בכרהה תא

 םידוהיה % ה"סב | ""םידוהי"אל !? םידוהי עוצקמ

 4 2 17 5 םיטייח

 1 92 204 8% םירלדנס

 5 00 7 13 רוע ידבוע

 6 2 41 +1 ץע ידבעמ

 +3 17 6 1 תכתמ ידבוע

 8 221 0 11 ןינב ידבוע

 2 204 3 11 ןוזמ ידבוע

 5 15 25 110 סופד ידבוע

 6 15 12 3 םידיקפ

 +6 10 |99 1 םירחא תועוצקמ

 6 8 4 4 ה"סב

 .1928 קסנימ ,2 "טפירשטייצ" .394-393 'מע ,היסורולֶאבב ידוהיה דבועה רעונה ,ןרוהנייא .ד ר"ד .2

 .(שידיי)

 .384-383 'מע ,םייסחי םירפסמ יפל בשוחמ ,ןרוהנייא .3
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 קסנימב ידוהיה דבועה רעונה לש יעוצקמה בכרהה תא םינייצמה םירפסמ ונל ןיא ,ונרעצל
 ,היסורולָאב ירָע לכ תא םינייפאמה ,ליעל םיאבומה םירפסמה יכ ,חינהל דוסי שי ךא .אפוג
 .אפוג קסנימל םג םיינָיפוא ,קסנימ ןללכבו
 ? ליעלד וז הלבט תדמלמ המ
 םא .היסורולֶאבב דבועה רעונה ללכמ 58.6% הווהמ 20 דע ליגב דבועה ידוהיה רעונה .א
 44.1% קר זא התנמ ינוריע סופיטמ םיבושיבו םירעב תידוהיה היסולכואה יכ ,ןובשחב איבנ
 היה הז ךכו .תיסחי לודג בור הווהמ דבועה ידוהיה רעונה ינב רפסמ ירה ,היסולכואה ללכמ
 .אפוג קסנימ ריעב םג יאדוב
 ייחב זא ללוחתנש ונימב דחוימה ילכלכה-יקשמה ךילהתה ידי-לע הריבסהל ןתינ וז העפות
 שממ הלשונש ,םירחוס לש הלודג הבכש תולסחתה לש ךילהתה .תידוהיה היסולכואה
 המ רחא שופיח םירחוסה ינב לע הָפָּכ ,הסנרפ-רוקמ אלל הראשנו תוילכלכה היתודמעמ
 ,םיתווצלו תואנדסל ,תוילושכ ,םהינומהב רודחל וליחתה םה -- היצזיביטקודורפ יורקש
 .אוהש עוצקמ הזיא שוכרל ידכ ,םייעוצקמ רפס-יתבל ורהנ
 יפל .ידוהי אלהו ידוהיה דבועה רעונה לש יליגה בכרהה חותינ ידי-לע םג תרשאתמ וז הרבס
 !+:ןמקלד םייסחיה םירפסמה יליגה בכרהה תא םינייצמ ל"נה רקסה

 19 ,18 ליגב רעונ | ,15 דע ליגב רעונ

 הנש 19 לעמו הנש 17 ,16 ,5

 2 48 םידוהי

 9 20.1 םידוהי אל

 לש רתוי ריעצה קלחה לצא התיה הסנרפ שפחלו רדתסהל הריהנה יכ םיארמ הלא םירפסמ
 .ליג ותואב ידוהי-אלה רעונה לצא רשאמ תרכינ הדימב הלודג (17-15 ליגב) ידוהיה רעונה
 יורקש המ לא ידוהי רעונ לש לודג םרזל איבהש ,ליעל רכזנש םרוגל ץוחמש ,שיגדהל ךירצ
 תודוסי" לש םהידלי תלבקב הלבגהה -- והזו .דחא בושח םרוג דוע היה ,היצזיביטקודורפ
 ךכ לע התיה .רפסה-תיב לש ינשה רטנצנוקב "םיצנָאשיל" לש םהידלי ,"תידמעמ"םירז
 .ןוטלשה תודסוממ תימשר הארוה
 הנודנ ,1930 ראונאיב המייקתנש ,םיידוהי תוברת-יליעפ לש תיאקסנימה תירוזאה הדיעוב
 ולביק תומוקמה" 5:עבקנו .רפסה-יתבל םידליה תלבקב חוקיפה תרבגה רבדב הלאשה
 תלבקב הרומח תילאיצוס הרירב ומייקיש ,תומיאתמ תוארוה םידומילה-תנש תליחתל הנשה
 תישימחה התיכלו ,ומיּוק אל תוארוההש םירקמ ויה תאז םע .תישימחה התיכל םידימלת
 הרמוחב עצבל ונילע הבוח .תידמעמ-םירז םירחא תודוסיו ףוג-ילעב ,םירחוס ידלי ועלקנ
 ."רפסה-תיב םוחתב ידמעמה וקה תא
 רוצייב רקיעב קוסע ידוהיה דבועה רעונה יכ ליעל םיאבומה םירפסמה ונל םיארמ תינש | .ב
 הברה ,רועו הלענה ,השבלה ירצומ רוצייב עירכמ ידוהיה דבועה רעונה .די-תכאלמ גוסמ
 .ידוהי רעונ ללכב ןיא תבכרה תדובעבש הארה רקסה .ןוזמו סופד ידבוע םה םידוהי רעונדינב
 יורקש המ תא לטבמ יטיבוסה רטשמהש ,תיקָאסווָאיה הירואיתהש ךכל ףסונ רושיא הז ירה
 תא ראצה ימימ "השורי" םושב ריבסהל ןיא ןּפש .דוסי םוש הל ןיא ,ידוהיה יעוצקמה דּוחיה
 -יתבל ,תבכרה-קשמל רודחל םילוכי םניא 17 ,16 ,15 ליגב םידוהי רעונ ינבש הדבּועה
 .388-387 'מע ,בשוחמ ,ןרוהנייא .4

 .(שידיי) .קסנימ ,25.1.1930 םוימ "רבאיטקָא" .תידוהיה תוברתה תיינבב ןוכנ ידמעמ וקל 5



 17 1941-1917 םינשב קסנימב ידוהיה בושיה

 תואנדסהו םיתווצה לא רוהנל םיצלאנו ,הדבכה הישעתה לש םילעפמהו תשורחה
 .םירלדנסהו םיטייחה לש םייתרוסמה

 תילכלכה הפיאשה יכ ונא םיאור הזכ ןפואב" %5:ריכהל ל"נה רמוחה רבחמ בייח ידכב אלו
 םיילאיצוס םימרוג תעפשהב הרצונש ,םימיוסמ םיקוסיעל תומיוסמ תוימואל תוצובק לש
 ."רעונה יגוחב םג תרכינ הדימב הרמשנ ,םיכבוסמ םיילכלכו

 היה 1926 תנשמ דקפִמה יפל .קסנימב םידוהיה םידיקפה לש הקיטסירטקרכב םג ןינע שי
 32% זא ּוויה םידוהיה םידיקפה .םידוהיה םיסנרפמה ללכמ 26.5% וא ,שיא 5568 םרפסמ
 .ריעב םידיקפה ללכמ
 !':איה םידרפנ קשמ-יפנע יפל םידוהיה םידיקפה תקולח

 םיזוחאב רפסמ
 םידיקפה ללכמ םידיקפה ללכמ | םידיקפה קשמ יפנע

 קשמה-ףנעב םידוהיה םידוהיה

 6 +6 2009 תודסומ
 0 20.1 12 יארשאו רחסמ
 6 12 9 יתשורח רוציי
 2 3 188 | די-תכאלמו תיב-רוציי
 119 8 +0 םירחא םיפנע

 0 100 8 ה"סב

 8:ןמקלדכ םידוהיה םידיקפה וקלחתה קוסיעה וא עוצקמה יפל

 םיזוחאב רפסמ
 םידיקפה ללכמ םידיקפה ללכמ םידיקפה תועוצקמ

 קשמה"ףנעב םידוהיה םידוהיה

 8 5 18 ילהנֶמה תווצהו תונסקנפ
 1 13 6 .יקשמה תווצה
 +6 15 %8 יתאורבת-יאופרה תווצה
 +2 )5 3 תוברתה יליעפ תווצ
 4 +7 21 ינכט-יסדנה תווצ
 17 14 2 םירחא םיתווצ

 0 10 8 ה"סב

 .385 'מע ,ןרוהנייא .6

 .217 'מע ,בורדנסכלא .7

 .218 'מע ,בורדנסכלא .8
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 תיב-רוצייב הרוכבה התיה םידוהיה םידיקפל יכ ,םיאור ונא ליעל םיאבומה םירפסמהמ
 טעמו תודסומב תיסחי תוחפ םיקוסע ויה םידוהי .רחסמבו יתשורחה רוצייב ,דידתכאלמו
 וא עוצקמה יפל .('וכו ןוחטב-יתוריש ,ףרגלט ,ןופלט ,הרובחת) םירחא קשמ-יפנעב דואמ
 .תועוצקמה ראש לכב רכינ םוקמ וספת םהו יקשמה לֶגֶסב הרוכבה םידוהיל התיה הקוסעתה
 אל וא דואמ טעמ םהב םיקסעומ ויה םידוהיש םימיּוסמ תורשמ וא תועוצקמ ויה םלוא
 19 ;רקיע-לכ םיקסעומ

 % םהמ לש יללכ רפסמ
 םידוהיה | םידוהי | עוצקמב םידיקפ עוצקמ

 9.1 2 2 םיטפוש
 6 5 1.08 ןופלט ,ףרגלט ידבוע
 +4 3 8 םירהוס
 2.3 6 208 םירטוש
 9 1 109 םיאבכ

 ,יתגלפמה ןונגנמב טלוב םוקמ םידוהי וספת יטיבוסה רטשמה לש תונושארה םינשב
 .טרפב קסנימבו ללכב היסורולֶאבב יטיבוסהו יעוצקמה
 2 :תאז םיארמה םידחא םירפסמ ירה

12 13 
 םירפסמב םירפסמב
 % | םיטלחומ | %  םיטלחומ

 +9 66 +9 8 הגלפמה ידעו
 +3 5 ינכטה הגלפמה ןונגנמ
 +9 100 1-7 55 הגלפמה תדיעו יריצ
 6 66 2 +4 םייעוצקמ-ןיב םיפוג לש יזכרמ ןונגנמ
 1 3 4 7 תויעוצקמה תודוגאה לש תויזוחמ תוקלחמ
 2 2 םינויראסימוק ילהנמ
 304 |88 םינויראסימוקה ידיקפ ראש
 2.4 6 2212 0 תוצעומה תודיעו יריצ
 9 66 30 17 יזכרמה לעופה-דעוה ירבח

 ןונגנמב םידוהיה תופתתשה תא תנייפאמה תימשר הקיטסיטאטס ונל ןיא ,ברה ונרעצל
 יכ ,קפס אלל עובקל רשפאו לוכל עודי ךא .םישולשה תונשב יטיבוסהו יעוצקמה ,יתגלפמה
 םידוהי לש םתלבק תא רתויב ליבגהל וליחתה םישולשה תונש לש הינשה תיצחמב לחה
 .ילוהינה ןונגנמל
 היסולכואה לש יעוצקמהו ילאיצוסה בכרהה לע םיטרופמ םירפסמ איבהל רשפא יא

 ,ידוהיה רֶזגַמה ,םיעדמל תיסורולֶאבה הימידקאה .107-66 'מע ,יטסיטאטס רמוח ,היסורולֶאבב םידוהי .9
 .(שידיי) .1929 ,קסנימ

 ,היפארגומידל םיפד .היסורולֶאב לש תוצעומה ןונגנמבו תויעוצקמה תודוגאב םידוהי .קינלארוק .י .0
 .(שידיי) .198-196 'מע ,1923 ,3 .תידוהי הלכלכו הקיטסיטאטס



 19 1941-1917 םינשב קסנימב ידוהיה בושיה

 אל הלאכ םיגְנּוסמ םינותנש םושמ ,1926-מ דקפְמה רחאלש םינשב קסנימב תידוהיה
 .וללוחתנש םיכילהתה תא תואדנב עובקל רשפא ךא .ומסרופ
 ,הלכלכב יטסילאטיפאקה רזגְמה יורקש המ ןיטולחל לסוחמ היה רבכ םישולשה תונשב
 םייקתהל ולדח םידיחי תוכאלמ-ילעבו םיריכש םידבוע םע ,תוכאלמ-ילעב ,םירחוס ,רמולכ
 .םיילכלכ-לאיצוס םיגוסכ
 קסנימב דחוימבו היסורולָאבב היה ,תשורחה-ילעופ יוביר ונממ האצותכו ,שועיתה ךילהת
 לודיגה היה 1928-1919 םינשב .תוצעומה-תירב לש םירחא םיקלחב רשאמ רתוי ריהמ
 -- הבקסומב ;8.3% -- הניארקואב ;9% -- תוצעומה-תירב לכב ?:םילעופה רפסמב
 .20.8% -- היסורולָאבבו %
 22: תשורח ילעופ לש ןמקלד לודיגה היסורולֶאבב היה ,1926 דקפְמ רחאלש םינשה שמחב

 םידוהיה % םידוהי םהמ יללכ רפסמ

16 4 19 5 

 )0 14 9 1930 ראורבפ

 2177 22000 72 1931 ראונאי

 היה הזכ לודיגו ,2.3 יפ םינשה 5-ב תשורח ילעופ לש יללכה רפסמה לדג ,םיאור ונאש יפכ

 .םידוהי םילעופ לש םג

 יפנעב 1930-1926 םינשב תשורחה ילעופ לש ימואלה בכרהב םייונישה םה םיינָיפוא
 3:ןמקלד הלבטה ןמ ונא םיאור תאז .םינוש הישעת

 םידוהי אל םידוהי
 100 16 120 16 רוציי יפנע

 224 399 20 4 הלענהו השבלה

 +1 2008 16 17 ץע דוביע

 +3 24 +5 16 םילרנימ דוביע

 +8 10 15 200 תימיכ הישעת

 222 7 10 8 ןוזמ תיישעת

 222 11 8 92 ליטסקט

 .םייברגו הלענה ,תוטייח-ירצוממ בכרומש הלענההו השבלהה ףנעב םייונישה םיטלוב
 לודיג .םידבוע 7804 -- 1930 תנשבו םידבוע 713 קר הז ףנעב םיקוסע ויה 1926 תנשב
 לע שדחמ התנּוב השבלהה תיישעתש ךכל תודוה לח הישעתה ףנעב םידבוע לש הזכ רכיינ
 קסנימב תונבל וליחתה 1925-26 תנשב) השדח הָיְנב דוסי לע הבחרתנו הובג ינכט סיסב
 לדג םינש 5 ךות .(םיילענל לודג תשורח-תיבו דוגיבל לודג תשורח-תיב ולעפוה 1929 תנשבו
 לדג תיסחיו ,שיא 2335-ב םידוהי-אלהו ,שיא 4756-ב םידוהיה םילעופה רפסמ הז ףנעב
 הז ףנעב ויה אל הליחת ,תרחא ןושל .60 יפ םידוהי-אלהו 7 יפ םידוהיה םילעופה רפסמ

 ףסאמב .יתשורחה ןויראטילורפה לש שועיתה תייעבו ר"ססב לש יטסילאיצוס שועית ,בורדנסכלא .ה .1

 רזגמה ,םיעדמל תיסורולֶאבה הימידקאה ,"רבוטקוא תכפהמ לש 15-ה הנשה םויל" ילכלכ-לאיצוסה
 .120 'מע ,1932 קסנימ .ידוהיה

 .122 ,121 ,116 'מע ,בשוחמ ,ףסאמ .2
 .121 ,116 'מע ,תואלבטה יפל בשוחמ ,ףסאמ .3



 ןיזור ןרהא 0

 .7"30%ל ועיגה רבכ םה 1930 תנשבו ,םידוהי-אל םילעופ טעמכ
 לצא ?:הלענהו דוגיב ילעופ היסורולֶאבב תשורח ילעופ 100 לכ לע ויה 1930 תנשב
 -- םיסורולֶאבה לצא ;8.3 -- םינלופה לצא ;10.3 -- םיסורה לצא ;34 -- םידוהיה
 םידוהי םהמו םילעופ 830 1929 תנשב ויה "ייוושנימ" קסנימב דוגיבל תשורחה-תיבב .8
 25.76% וא 1
 רפסמו ,17% וא ,שיא 437-ב םינשה 5-ב יללכה םילעופה רפסמ לדג ליטסקטה תיישעתב
 .24%7ב וא שיא 234-ב ןטק םידוהיה םילעופה
 .שיא 1225-ב קר םידוהי םהמו שיא 4193-ב םילעופה רפסמ לדג תימיכה הישעתב
 םידוהיה רפסמו שיא 22797ב וז הפוקתב םידוהי-אלה םילעופה רפסמ לדג םילרנימ דוביעב
 .8.5% קר הז ףנעב וויה םהו ,299-ב קר
 ונל ןיא %.48.1% וא ,2285 םידוהי םהמו ,תשורח ילעופ 4750 1926 תנשב ויה קסנימב
 רמוח .םישולשה תונשבו םירשעה תונש ףוסב םידוהיה םילעופה רפסמ לע גְוּוסמ רמוח
 תיתיישעתה תוחתפתהה לש ץרמנה יללכה בצקה םע דבב דב יכ ,הארמ תונותעהמ ירקמ
 תשורחה ילעופ לש טלחומה רפסמה םג תרכינ הדימב לדג ,תשורחה ילעופ יובירו קסנימב
 בצקה תאש םושמ ,הברהב ןטק יפיצֶאפסה םלקשמש ,תּואדוב עובקל רשפא ךא .םידוהיה
 ריעל הלודגה הריהנה ןובשח לע רקיעב ףוקזל שי קסנימ לש תיללכה תוחתפתהה לש ץרמנה
 .תידוהי-אל תירפכ היסולכוא לש
 2 ;קסנימב תשורח-יתב 5-ב 1935 תנשב םידוהיה ונמ ,לשמל ,ךכ

 םידוהי םהמ | יללכה םילעופה רפסמ

 21 5 "בולישורוו"

 00 0 "קיבָאשלוב"
 +6 13 "הקראנומוק"

 12 92 "היאקספורק"

 22 0 "בוטולומ"

 .םילעופה ללכמ 34.3% הלאה םילודגה הישעתה-ילעפמ 5-ב םידוהיה םילעופה וויה ה"סב
 ריעב םידוהיה םילעופה רפסמ יכ ,חינהל דוסי שי ?%.םילעופ 30.000 קסנימב ויה 1937 ףוסב
 .10.000"כ זא היה
 ילאיצוסה בכרהה היה 1929 תנשמ דקפַמה יפל יכ עבוק "שדוחמה םעה" ורפסב רגניז .ל
 םיאזוחלוק ;71.2% -- םידיקפו םילעופ :ןמקלד תוצעומה-תירבב תידוהיה היסולכואה לש
 -- םירחאו ,4% -- םיביטרפואוקב אל ,16.1% -- םיביטרפואוקב הכאלמ-ילעב ;5.8% --
 ןמ 80%-"כ ויה ,הינשה םלועה-תמחלמ ברע ,קסנימב יכ ךירענ םא הברה העטנ אל .%
 -ילעב .םיביטרפואוקב םינגרואמ הכאלמ-ילעב 20-כו ,םידיקפו םילעופ םידוהיה םיסנרפמה
 .דבלב םידדוב ריעב ילוא ויה םיביטרפואוקל ץוחמ הכאלמ

 .125 'מע ,ףסאמ .4
 .126-124 'מע ,היסורולֶאבב םידוהי .5
 .114 'מע ,ףסאמ .6
 תשורחה-יתבב םיימואלה םיטועימה ברקב הלועפה ,ןייטשדאלג .י .3.8.1935 םוימ ,הבקסומ ,"סעמע" .7

 .(שידיי) .םייאקסנימה
 .(שידיי) .ר"ססב תריב קסנימ ,רָאקנָאש .פ .4.11.1937 םוימ ,קסנימ ,"רבאיטקָא" .8



 +1 1941-1917 םינשב קסנימב ידוהיה בושיה

 ןורטאית ,תורפס ,הלכשה

 רפסה-תיב ףנע 1
 ךלפב תידוהיה היסולכואהמ 39.8% קר בותכו-אורק ועדי ,1897 תנשמ דקפְמה רמוח יפל
 זוחא םג יכ ,רבדה ינָיפוא .תיללכה היסולכואב רשאמ רתוי הובג היה הז זוחא ךא ,קסנימ
 !:תיללכה היסולכואב רשאמ רתוי הובג םידוהיה ברקב היה תיסורה יעדוי

 היסולכוא היסולכוא

 תידוהי-אל תידוהי

 2.4% 24% םירבג

 16% 1% םישנ

 ינש ,יטרפ ילאיר דחא רפס-תיב קסנימ ךלפב םיידוהיז רפסה-יתב תשר הללָּכ 1910 תנשב
 לכב .םיידוסי רפס-יתב 337ו םייתלשממ רפס-יתב 13 ,תורענל םייטרפ םיינוכית רפס-יתב
 םידימלת 15.000-מ הלעמל ודמל םייללכה רפסה-יתבב ןכו ,וללה םיידוהיה רפסה-יתב 9
 ;םידימלת 10.884 ודמל םהבש םירדח 977 קסנימ ךלפב ויה ,ל"נה רפסה-יתב דבלמ .םידוהי
 !.םייעוצקמ רפס-יתב 67ו םיירוביצ רפס-יתב 3 ;הרות-דומלת יתב 6
 ליגב םידוהי םידלי דואמ הברה ךא ,ל"נה דומילה-תודסוממ םיבר ּונכש אפוג קסנימ ריעב
 .רקיעדלכ ודמל אל רפסה"תיב
 רפסה-תיבו ללכב רפסה-תיב ףנע ץרמב קסנימב חתפתהל ליחתה ,1917 תכפהמ רחאל
 .טרפב ידוהיה
 -תירבב םמא-תפש לעכ שידיי לע וריהצהש םידוהיה רפסמ היה ,1926 תנשמ דקפמה יפל
 ,48% -- ר"ספסרב ויה הלאמו .תידוהיה היסולכואה ללכמ 71% ידכ הלוכ תוצעומה
 2.91% -- היסורולֶאבבו 76% -- הניארקואב
 .םָאהדתפש לעכ שידיי לע הריהצה היסורולֶאבב תידוהיה היסולכואה לכ טעמכש ירה
 םיירפכ םיבושיבו תורייעב יכ םיאור ונא ,המצע היסורולֶאבב וז העפות םינחוב ונאשכ
 (תונטק םירע) ינוריע סופיטמ םיבושיב ,םָאה-תפש לעכ שידיי לע םידוהיהמ 97% וריהצה
 3.82%7כ -- רתוי תולודגה םירעה ראשבו ,94% --
 +.םָאהדתפש לעכ שידיי לע ,83% וא ,44446 וריהצה םידוהי םיבשות 53686 ללכמ קסנימב
 םידוהי-אלה ברקבו 72.3% םידוהיה ברקב :קסנימ ריעב התיה תיללכה בותכו-אורק תעידי
5% 
 .רפסה-תיב ליגמ םידוהיה םידליה ברקב בותכו-אורק תעידיב ןינע שי

 .(תיסור) גרוברטפ-טקנאס ,79 'מע ,11 ךרכ ,תידוהיה הידפולקיצנאה ,קסנימ ךלפ
 .(שידיי) 1930 ,הבקסומ ,24 הלבט ,תומארגאידבו תואלבטב ר"ססס לש תידוהיה היסולכואה ,לֶגְנָאו רגניז

 ,173 'מע ,4 ךרכ ,"טפירשטייצ" .1926 תנשמ יפארגומידה דקפְמה לש םידחא םימוכיס ,ןיקייפ .א .י 3
 .בשּוחמ .(שידיי) 1930 קסנימ

 .(שידיי) 1929 ,קסנימ ,11 'מע ,ר"ססבב םידוהי .ידוהיה רֶזגָמה ,םיעדמל תיסורולֶאבה הימידקאה .
 .23 'מע ,ר"ססבב םידוהי 5



 ןיזור ןרהא 412

 לש םרפסמ היה 1926 תנשב ירה %16-6 ליגב םידלי םיכייתשמ רפסה-תיב ליגל יכ חיננ םא
 7.83%-ל העיגה םברקב בותכו-אורק תעידיו ,10328 קסנימב הלאכ םידלי

 6474 םללכמו םידימלת 16417 קסנימב רפסה-יתב לכב ויה 1926/27 םידומילה-תנשב
 רפסה-יתבב םידימלתה רפסמ לש הנומתה התיה ריעה תייסולכואל האוושהב *.םידוהי
 :ןמקלד

 םידימלתה רפסמ רפסמ

 שפנ 1000 לכ לע | םידימלתה רפסמ

 היסולכואה לש רפסה-יתבב | ןיסולכואה

 17 4 6 םידוהי

 16 3 12 םידוהי-אל

 128 17 18 לכה-ךסב

 תיסחי היה ריעה לש רפסה-יתבב םידוהיה םידימלתה רפסמ יכ ,םיאור ונא ולא םירפסממ

 10328 ללכמ ירה ,ליעל ןיּוצ רבכש יפכ .םידוהי-אלה םידימלתה רפסמ רשאמ רתוי ןטק
 .62.7% וא ,6474 קר רפסה-יתבב ודמל רפסה-תיב ליגב םידוהי םידלי
 :םיבושח םימרוג ינש ןייצל הבוח ,וז העפות םיחתנמ ונאשכ
 וצ ידי-לע תימשר םירוסא ויה רבכ םירדחהש ףא ,םירשעה תונש לש הינשה תיצחמב .א
 יאמב 26-ב האיצוה היסורולֶאב לש םייממעה םיראסימוקה תצעומ) תונוטלשה לש דחוימ
 הברה טרפב קסנימ ריעבו ללכב היסורולֶאבב ולעפ ,(םירדחה תריגס לע וצה תא 2
 .םיילאגיל-יא םיאנתב םירדח
 שי" *:"רבאיטקָא" ןותעה בתוכ ,קסנימב ידוהיה רפסה-תיב ףנע לש הָיְנבה בצמ תא 1חתנב
 (םירדחב) םידמלמ לצא םידמול תרחא וא וז ךרדבש קסנימב םידלי לש לודג רפסמ ונל
 -יתלב םירדחב יכ רבדה עודי .םירחא תורוקממ םג רשאתמ הז ."רפס-תיבב םירקבמ םניאו
 9.םייטרפ תונועמב ּונכּוש םירדחה ;םידלי 700-כ 1927-1925 םינשב קסנימב ודמל םיילאגיל
 דקפמה לש םידחא םימוכיס" ותדובעב ןיקייפ .א .י ."רפסה-תיב ליג" גשומה תא רידגהל יוארה ןמ .6

 ויה םהמו 75635 היה (16-8) רפסה"תיב ליגב םידוהיה םידליה רפסמ יכ ןייצמ "1926 תנשמ יפארגומידה
 םידוהי םידימלת לש יללכה רפסמה יכ ןיקייפ ןייצמ ומצע רוביח ותואב .רפסה-יתבב םידימלת 1
 .16 ינבמ םישישק םידימלת 2%דכו 7-6 ליגב ויה םהמ 6%"כ יכו 58824 היה רפסה-יתבב
 לע ךמתסמה ,עדימ ונא םיאצומ 1927 סראממ "קנאדעג רעשיראטעלֶארפ רעד" ינויצ-לעופה תעה-בתכב
 היה 1925/26 םידומילה-תנשב היסורולָאבב רפסה-תיב ליגב םידוהיה םידליה רפסמ יכ ,"סעמע"מ תועידי
7 
 ליגב םידליה רפסמ תא הזל ףיסונו ,75635-ב םכתסה ןיקייפ יפלש ,16-8 ליגב םידליה רפסמ תא חקנ םא
 רעשיראטעלָארפ רעד" תעה-בתכ וב טקונש רפסמה בוריקב ,רמולכ ,90104 רפסמה תא לבקנ ,6
 (16-6) רפסה-תיב ליגמ םידוהי םידלי היסורולֶאבב ויה 1926 תנשב יכ ,ונא םירעשמ הזכ ןפואב ."קנאדעג
 -תיב ליגב םיידוהיה םידליהמ 65%"כש ,עמשמ .580007-כ רפסה-יתבב םידימלת םהמו ,ףלא 90-מ הלעמל
 .רפס-יתבב ודמל רפסה

 .(בשוחמ) 23 'מע ,ר"ססבב םידוהי 7
 .(שידיי) 19.1.1927 ,קסנימ ,רבאיטקָא ,ידוהיה רפסה-תיב תיינב .ןורפע 8
 .א"כשת ,םילשורי ,ג"נ 'מע ,תיטיבוסה היסורב תודהי ,ינושרג .א .א 9
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 תודוסיה" םייורקש ימ ינבמ םידלי לש רפסה-יתבל םתלבקב תורומח תולבגה ויה | .ב
 -תיב לש ינשה רטנָצנוקה לע תולבגהה ולח דוחיב ."םיצנָאשיל"ה ידלי ,"םירזה םיילאיצוסה
 .תישימחה התיכב לחה ,רמולכ ,רפסה
 ןוכנה ידמעמה וקה" לע דחוימ ףיעס היה םידוהי תוברת-יליעפ לש תיאקסנימה הדיעוב
 ,הלכשהל יממעה ןויראסימוקה תטלחה יפל" יכ ,ןיּוצ הדיעוב ."תידוהיה תוברתה תיינבב
 -ילעב לש םהידלי תא קיחרהלו תוחדל שיו ...ינשהמ ןושארה רטנצנוקה 1927-ב דרפוה
 התיכה יבגל הרומח תילאיצוס הרירב לע דיפקהלו ,םירז תודוסי ראשו םירחוסה ,ףוגה
 !9."תישימחה
 ינשה רטנָצנוקב רפסה-יתבב םידמולה היסורולֶאבב םידוהיה םידליה זוחאש אוה הרקמ אלו
 !1:ןמקלד םירפסמב טלוב הז .ןושארה רטנָצנוקב רשאמ הברהב ךומנ

 16-12 ליגב 11-8 ליגב

 +5 20 םידוהי םידלי ה"סב

 25 22206 רפס-יתבב םידימלת םהמ

 5 7 רפס-יתבב םידמולה זוחא

 עויסלו האלמ הרכהל שידייב רפסה-תיב ףנע הכז היסורב יטיבוסה רטשמה תישאר םע דימ
 תימואלה תוינידמל םאתהב הז היה .תיטיבוסה הלשממהו תיטסינומוקה הגלפמה דצמ
 .יטיבוסה ןוטלשהו תיטסינומוקה הגלפמה לש תימשר תרהצומה
 יורקש המ תא החסינש ,(1921 סראמ) תיסורה תיטסינומוקה הגלפמה לש 107ה הדיעוה
 וזיא םהל שיש ,םייסור-אלה םימעה ידיב עייסל הטילחה ,תיטסינינָאלה תימואלה תוינידמה
 לכ לש ןרוציבו ןחותיפבו םָאה-תפשב םתוברת חותיפב ,הנידמה ימוחתב תמיּוסמ הירוטירָט
 .םאה-תפשב (ןוטלשו קשמ יפוג ,הלָהנמ ,טפשמ) תויטיבוסה ןוטלשה-תורוצ
 ימוחתב תמיוסמ הירוטירט םהל שיש םיממעה דבלמ" '?:הדיעוה העבק ,ךכ לע ףסונו
 םידכולמ םיימואל בור ישוג ךותב םיבלושמה םיימואל םיטועימ םג םימייק ,ר"ספסר
 ...(םירחאו םידוהי ,םינלופ ,םיבטאל) תמיוסמ הירוטירט םהל ןיא םירקמה בורבשו ,םירחא
 תימואל תוחתפתהל ימואלה טועימה תוכזו ,םייחב םשגּומ םימואלה ןיב ןויושהשכ ,התע
 ינומה יבגל הגלפמה לש הדיקפת ירה ,יטיבוסה רטשמה יפוא ידי-לע תחטבומ תישפח
 תויוכזה תא ןאולמב לצנל םהל רוזעל הילעש ךכב הצמתמ וללה םיטועימה לש םידבועה
 ."תישפח תוחתפתהל וללה
 הז היה ,שידיי תפשב רפסה-תיב ףנע יבגל תוינידמה תא עבקש ,רתויב בושחה קומינה ךא
 יטיבוסה ןוטלשהו ,שידיי רביד תוצעומה-תירבב תידוהיה היסולכואה לש עירכמה בורהש
 .םיידוהיה םינומהה לש היצזיטיבוסל רתויב בוטה יעצמאבכ שידייה תפשב עייתסנ שדחה
 וקקזנ אל תונוטלשהו ,םיידוהיה םייחה םוחתל הרדח תיסורהש תומוקמב יכ רבדה ינָיפוא
 הבקסומב .שידייב רפס-יתב ומקוה אל ,יטיבוס הלומעת-יעצמאלכ שידיי תפשל דחוימב

 .(שידיי) 25.1.1930 קסנימ ,"רבאיטקַָא" ,תידוהיה תוברתה תיינבב ןוכנ ידמעמ וקל .10

 .183 'מע ,ןיקייפ .1
 .(שידיי) .13-11 'מע ,1930 ,קסנימ ,"תינינָאלה תימואלה תוינידמה לש םיגשיה" ,ץֶאינוד .2
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 ידוהי רפס-תיב וליפא םקוה אל ,םילודג םיידוהי םיזוכיר ןהב ורצונש ,לשמל ,דארגנינלבו
 .דחא
 -תירבב תומוקמ ראשבשמ רתוי היסורולֶאבב חתופמ שידייב רפסה-תיב ףנע היה ךכיפל
 םהלש םָאה-תפש שידייש םידוהי 1000 לכ לע ויה ,1926 תנשמ דקפִמה ינותנ יפל .תוצעומה
 -- ר"ספסרב :הזמ .61.5 -- הלוכ תוצעומה-תירבב !::םיידוהי רפס-יתבב םידימלת
 .77.0 -- היסורולָאבב ,68.1 -- הניארקואב ;9
 -תנשב םא .הביציו הבר תוחתפתה היסורולֶאבב שידייב רפסה-תיב ףנע עדי םירשעה תונשב
 -תנשב רבכ ירה ,םידימלת 10745 םהבו םיידוהי רפס-יתב 106 ויה 1921/22 םידומילה

 1936 תנשב '*.םהב םידימלת 31430 םע םיידוהי רפס-יתב 262 ויה 1931/32 םידומילה
 יכ רמוא הווה '%36500-ל היסורולֶאבב םיידוהיה רפסה-יתב לש םידימלתה רפסמ עיגה
 .םיידוהי רפס-יתבב ודמל םידוהיה םידימלתהמ 60%"כ
 רשאמ רתוי ריהמ בצקב שידייב רפסה-תיב ףנעב הילעה הללוחתנ אפוג קסנימ ריעב
 הלוכ היסורולֶאבב .הז ןודינב תפומל התיה היסורולֶאב תריבכ קסנימ .הלוכ היסורולֶאבב
 םידימלתה ללכמ 45% םיידוהי רפס-יתבב 1926/27 םידומילה-תנשב ודמל (קסנימל טרפ)
 ללכמ 58% קסנימב םיידוהי רפס-יתבב ודמל רבכ המצע םידומיל-תנש התואבו ,םיידוהיה
 קסנימב םיידוהי רפס-יתבב ודמל 1926/27 םידומילה-תנשב .ריעב םיידוהיה םידימלתה
 16. םידימלת 0
 ךילהת קסנימב רצענ רבכ םירשעה תונש לש הינשה תיצחמב יכ שיגדהל יואר ךא
 רפסמב לודיג םוש לח אל תואבה םינשה 10-ב .שידייב רפסה-תיב ףנע לש תוחתפתהה
 .קסנימב םיידוהיה רפסה-יתבב םידימלתה
 םיברועמ 2 ,םיידוהי 12 םהמ ,רפס-יתב 42 קסנימב ויה 1935/36 םידומילה-תנש תישארל
 וללה רפסה-יתבב .םייסורולֶאב 217ו ינמרג 1 ,ינלופ 1 ,םייסור 5 ,(םייסורולָאבו םייסור)
 םידימלתה רפסמש ,עמשמ 7.3749 םיידוהיה רפסה-יתבב םהמ ,םידימלת 26500 םידמול
 םידומילה תנשב היהש יפכ ראשנ 1935/36 םידומילה תנשב םיידוהיה רפסה-יתבב
7,.,. 
 היסורולָאב לכב שידיי תפשב רפסה-תיב ףנעב ץרמנ ץוציק לש ךילהת ליחתה 1937 תנשב
 .שידיי תפשב רפסה-תיב ףנע לש ינומה לוסיח ללוחתנ רבכ 1938 תנשבו .קסנימב דוחיבו
 תנשב .וז הלועפ עוציבב םירע ראשל תפומו המגוד השמיש ,היסורולֶאב תריבכ ,קסנימ
 .שידיי תפשב רפסה-יתב לכ לוסיח םייתסנש טעמכ 8
 תלעותהו חרוכה תא חיכוהל ידכ ורועמ אצי םינש לע םינָטש ,"רבאיטקא" ידוהיה ןותעה
 .ךכב ךורכה קזנה לע גהלל ןבומכ ליחתה ,שידייב רפסה-תיב ףנעבש
 לוסיחה עצבמב חרוכה תא "םיקמנמ"ה "רבאיטקָא"ב רמאממ םידחא םיעטק םיאיבמ ונא
 !8;ידוהיה רפסה-תיב לש

 .24 הלבט ,רגניז .3
 'מע ,ילכלכ-לאיצוסה ףסאמב .תיממעה הלכשהה םוחתב רבוטקוא תונש 15"ב וניגשיה ,קאדראד .י .4

 .(שידיי) .1932 קסנימ ,ידוהיה רזגמה ,םיעדמל תיסורוליבה הימידקאה .7
 .(שידיי) .1959 קרוידוינ ,139 'מע ,תוצעומה-תירבב ידוהיה רפוסהו תידוהיה הריציה ,לזיימ ןמחנ 5
 .(שידיי) .19.1.1927 םוימ "רבאיטקַָא" ,ןורפע .6
 .(שידיי) .16.9.1935 ,הבקסומ ,"סעמע רעד" .השדחה םידומילה-תנשב םייאקסנימה רפסה-יתב 7
 .(שידיי) .27.9.1938 קסנימ ,רבאיטקָא ,בא לש תומישר ,ןיזווָאר .א .8



 5 1941-1917 םינשב קסנימב ידוהיה בושיה

 הז היה ןועט ,םצעב .יסורולֶאבכ שדחמ ןגרּוא אוה הנשה .ידוהי היה 23 'סמ רפסה-תיב..."
 םיצלאמ םהשכ ,תיתוכאלמ היצזישידיי תופכל ולדתשה םעה יביוא ...שדחמ-ןוגרא רבכמ
 אל וז היצזישידיי ךא .םיידוהי רפס-יתבל אקווד םהידלי תא חולשל םידוהיה םירוהה תא
 ,יסורה םעה לש הלודגה תוברתה לא רבחתהל םידוהיה םילמעה תפיאש תא םולבל הלכי
 לש םינואגה ינואג תוומלאה-תונב םהיתוריצי תא ובתכ הבש הפשב םהידלי תא דמללו
 הלודגה תוברתל ורבחתי םהידליש ךכל ופאש םיידוהיה םעה-ינומה .ןילאטסו ןינל ,תושונאה
 לש םפוצרפ ףשחנשכ .יוטסלוטכו ןיקשופכ תיתונמאה הלמה לש םיקנע תושונאל הקינעהש
 -- םיידוהיה םינמואלה ...וז תיתוכאלמ היצזישיזיי לש ינמואלה ןכותה ררבתנ ,םעה יביוא
 םעה יכ םידוהיה ינומה תא ענכשל ,םזיניבוש רידחהל דימת ופאשש ,םינויצה ,םיאדנובה
 ..."םזישידיי"ה ןעמל ופיטהש םה-םה -- הלאה םינמואלה -- "רחבנ םע" אוה ידוהיה
 .ימואלניב ךוניח לש ןבומב םג יבויח דיקפת אלמי םיידוהיה רפסה-יתב לש שדחמ ןוגראה
 .םייסורולֶאבהו םייסורהמ םילדבומ ויה םידוהיה םידליהש ,ךכ םירדתסמ םירבדה ויה הליחת
 -תווחא חור תא םכותל וגפסי ,םידומילה-לספס ןמל םהיניב םידליה ּויַחִתִי רבכ וישכע
 ."...תינילאטסה םימעה
 הגלפמה וק תא ואולמב ןייפאמ ,"בָא לש תומישר" םשב תּועינצב הנופש ,הז רמאמ
 .וז הלאשב יטיבוסה ןוטלשהו תיטסינומוקה
 םעה יביוא וב םישמתשמש קשנכ ,םינויצהו םיאדנובה לש ינמואל קשנכ הזרכוה שידיי
 ךוניחל לושכמ איה שידיי ;הלודגה תיסורה תוברתה לא רבחתהל העירפמ שידיי ;יטיבוסה
 .היצולוביר-רטנוק איה שידיי ;םינומהה לש ימואלניבה
 .ותוברתו ידוהיה םעה דגנ תנוּכמ התיהש תבשּוחמ תוינידמ וז התיה
 לוסיחה לש העווזה-בר עָצְבְמב ןושארה דעצה ,עודיכ ,היה ידוהיה רפסה-תיב ףנע לוסיח
 ןוטלשה ידי-לע ןכ-ירחא עצּובו ןגרואש תוצעומה-תירבב תידוהיה תוברתה לש ילאטוטה
 .יטיבוסה

 תא וכרע םידוהיה רפסה-יתב יכ שיגדהל הבוח ,ידוהיה רפסה-תיב ףנע תא םיראתמ ונאשכ
 .םייפיצֶאפס-םיידוהי םידומיל םוש ויה אל .םייללכה רפסה-יתב לש תוינכתה יפל םתדובע
 .שידייב ולהנתה םש םידומילהש ךכב קר םייללכהמ ולדבנ םיידוהיה רפסה-יתב
 הלהינ ,תוצעומה-תירבב ידוהיה רפסה-תיב ףנע ןוגראל תונושארה םינשב רבכ
 .ידוהיה רפסה-תיב ףנעב וז המגמ שּומימל תצרמנ המחלמ היצקָאסווֶאיה
 רשקב תודמעמה-תמחלמ" תא וראתב ,קאדראד .י טלובה יאקסנימה תוברתה-ליעפ
 הנושארה הפוקתב ידמעמה ביואה לש הקיטקאטה" '*:בתוכ ,"תיממעה הלכשהה תולאשל
 קיזחהל -- ןושארה ןּוויכה .עבטמה ותוא לש םידדצ ינש םהש ,םינּוויכ ינשב הלהנתה
 קשנכ ,'רדח'ה תא שדַחלו ןקתל ,יתד-ימואל ךוניח לש קשנבכ ,תוחוכה לכב 'רדח'ב
 -תיבל םייתד"םיימואל םידומיל תבָנגהל רתָח ינשה ןוויכה ;יטיבוסה רפסה-תיבב המחלמל
 "...רפסה-תיבב תירבע ידומיל תגהנה ךות ,יטיבוסה רפסה
 תודוסיה לכמ םיידוהיה רפסה-יתב "רוהיט" לש ץרמנ ךילהת ללוחתנ םירשעה תונשב
 םיינמואל םתסו םיאדנוב ,םיינויצ תודוסיכ וראותש םירומה לכ הדובעהמ וקלוס ."םירז"ה
 ,'השודק'ה תבשה תרימש ידי-לע יתדה-ימואלה ךוניחה תא רפסה-תיבב גיהנהל וצר"ש

 .162 'מע ,קאדראד .י .9
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 תורוקמ'מ 'תידוהי' הירוטסיהו 'תידוהי' תורפס ידומיל תגהנהו םיינמואלה םיגחה תגיגז
 29."יוכו תודגא ,םיאיבנ ,ך"נתכ 'םינוכנ םיירוטסיה
 אל .םייטיבוסה םיידוהיה רפסה-יתב תוינכתמ הגרדהב וקלּוס םיימואלה םיידוהיה תודוסיק
 תוברתה לש תרוסמה םע והשלכ ףא רשקיש רמוח םוש היה אל הדימלה תוינכתבש דבלב וו
 הירוטסיההמ תודוסי וליא לש רכז לכ םלענ םג םידומילה-תוינכתמש אלא ,הנשיה תידוהיק
 שידיי ויה םיידוהיה רפסה-יתבב ודמילש םידיחיה תועוצקמה .ידוהיה םעה לש תוברתהי
 ולבקי אל םידימלתהש המגמב וכרענ תוינכתהש שיגדהל הבוח ךא .שידייב תורפסהו הפשכ
 תידוהיה תיטיבוסה תורפסה תא קר ודמיל .ותוברתו םמע תודלותמ גשומ םוש םמצעל
 .ץרפ ל"יו םירפס-רכומ ילדנמ ,םכילע םולש תריצי תא תיקלחו ,השדחה
 ."םיינויצקאיר"ה םיירבעה תודוסיהמ "הרוהיט" לש וק טקננ אפוג שידיי תפש יבגל
 ,שידייה ביתכב המרופיר תוצעומה-תירבב םישולשה תונש תישארב העצוב ,עודיכ
 רוסיפורפה .יטָאנופה הביתכה ןפוא תרדחהבו הפשה ןמ םימזיארבהה תקחרהב האטבתהש
 לש תוינידמ שידיי יבגל הטקננ תוצעומה-תירבב" ?1:ךכ וז העפות ראתמ קורמש .ח
 תא םצמצלו קלסל התיה התרטמש ,תיתוברת השוחת לכ תרסחו תיליווא 'היצזיאירבֶהְד
 רתוול ןתינ אלש םיביכרמ םתוא וליאו .וז ןושל לש םיילאקירֶלקה םיירבעה םיביכרמה בּור
 ןיב ,התיה םתנווכ הלא םידעצ .יטָאנופה ביתכב שומישה ידי-לע םרוקממ וקתונ -- םהילע
 ירכז םע הדימלה-ןושל לש רשק לכמ םיידוהיה רפסה-יתבב םידימלתה תא קתנל ,ראשה
 םע תוהדזה לש תורשפא לכ םבלמ איצוהל ךכ ידי-לעו ,המצע ןושלב םינומט ויהש תרוסמה
 תאז ושיגדה םייקָאסווֶאיה תוברתה ינקסע ."וז הפיקע ךרדב וליפא תידוהיה תרוסמה
 המחלמכ "היצזיאירבֶהְד"בש תוברתה רסוחו םעטה-רסוח תא וגיצהו "תינכפהמ הָואג"ב
 .תרוסממ דחפ ןאכ ןיא ,תיטיבוס המרופְר יהוז" ??:ונעט םה . המדיקל קבאמכ ,היצקאירב
 ביתכב עוגפל םיששוח .דובכ-תאריבו דחפב תרוסמל םיסחיתמ יטסישידייה הנחמב םש
 -תּוינידמ לש ינאגרוא קלחו ,יעבט הז םש ...'תולענ'ה תוירבעה תויתואה לש 'ןידע'ה
 היצקאירב תוומ-תַּכַמ תתָחנה הז ביתכב וניאר ונחנא ...םהלש תינויצקאירה תוברתה
 ..."םזינוטרופואבו
 ביתכה תמרופְר" יכ ,העבק (1931 רבמבונ) בויקב ,ביתכה ןינעב תיסור-לכה תוצעיתהה
 שקבמה ,ל"וחב יטסישידייה ,יטסישאפה ביתכל דוגינב םילעופה יניינע תא תרשל תבייח
 23 .יםילעופה לש םיסרָטניאה דגנ ןןּוכמו תורוסמה תא רמָשל
 וקה ,"יטסישידייה יטסישאפה" ביתכה םע םייקָאסווֶאיה םינקסעה לש ינשקעה קבאמה
 ,תימואלה תידוהיה תרוסמה תא שרושמ רוקעל זעה ןוצרה ,"היצזיארבֶהְד" לש םעטה-רסח
 עיצה ,לשמל ,ךכ .הפוג היצקָאסווֶאיה ידי-לע וליפא וחדנש תוינוציק תועצה ידיל איבה
 ...ינטאלה ביתכה תא שידייל לגסל יקצְראז יבוקראחה ידוהיה ןשלבה
 ותוברת תאו יטיבוסה ידוהיה ץוביקה תא קתנל םג התיה ןתמגמ שידייב תומרופירה יכ ירב
 .םלועה יבחרב ידוהיה םעה ללכמ

 .172 'מע ,קאדראד .0

 .1966 רבמטפס ,68 'מע ,3-2 'בוח ,"רשג"מ סיפדת ,תוצעומה-תירבב תידוהי תוברת ,קורמש .ח .1

 .(שידיי) .1932 הבקסומ ,"סעמע" 'צוה ,ביתכ-ןולימל אובמ .2

 .(שידיי) 15.5.1932 ,1 ,הפשה תיזחב .3
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 קסנימב ידוהיה יגוגדפה רפסה-תיבו ידוהיה יגוגדפה ןוינכטה
 לש ןינבה תא ותושרל לביקש ,ידוהיה יגוגדפה ןוינכטה קסנימב דסונ 1921 רבמצדב
 ןוינכטה היה הליחת .היאקסבוקאר-הגימינ תטמיסב לודגה ינוריעה "הרות-דומלת"ה
 ,יגוגדפ ןּוויכ הז דסומל ןתינ ,רפסמ םינש רובעכ ,ןכמ רחאל .תיללכ הלכשהל דסומ השעמל
 רוזחמ .שידייב דומיל-תונש עבשו עברא לש רפס-יתבל םירומ יניערג ןיכהל ליחתה אוהו
 .םינש 4 לש היה ןוינכטב םידומילה
 ,םירומ 32 רישכה אוה דבלב 1927 תנשב .םירומ 65 ןוינכטה רישכה הדובע תונש שמחב
 .םירומ 40-30 הנשב הנש ידמ קפָסל ליחתה זאמו
 הקלחמה הנתנ רבכ םייתנש ץקמו ,ןגה ליגל הקלחמ ןוינכטה דיל הנגרוא 1925 תנשב
 ונמאתה ובש ,ינויסנ רפס-תיב לעפ ןוינכטה דיל .םיידוהי םידלי-ינגל םיליעפ 9 הנושארל
 ?.תידומיל הדבעמכ םג שמיששו תיגוגדפ הקיטקארפב ןוינכטה לש םיטנדוטסה
 .יקָאסווֶאי ךוניח-סיסבכ שמיש ןוינכטהש ,וילאמ ןבומ
 תיתנש-תלת התיה וב םידומילה-תינכתש ,יגוגדפ רפס-תיב םג קסנימב םקּוה 1921 תנשב
 המכ ודמל רפסה-תיבב .(םייתנש 4) םיידוסיה םיידוהיה רפסה-יתבל םירומ רישכמ היהו
 .תורייעב םיידוהיה רפסה-יתבב רקיעב ודבע יגוגדפה רפסה-תיב ירגוב .םידימלת תואמ
 ןותנ היה ידוהיה רפסה-תיב ףנעשכ ,םישולשה תונש לש הינשה תיצחמב יכ ,ןייצל שי
 הדובעל קסנימב ידוהיה יגוגדפה רפסה-תיב לש םירגוב הברה וחלשנ ,םיצרמנ םיצוציקל
 קסנימב ידוהיה יגוגדפה רפסה-תיב איצוה 1937 תנשב ,לשמל ,ךכ .םיידוהי-אל רפס-יתבב
 25.17 קר םיידוהי רפס-יתבב הדובעל וחלשנ םהמו םירומ 5
 .םישולשה תונש ףוסב ולסוח קסנימב ידוהיה יגוגדפה רפסה-תיבו ידוהיה יגוגדפה ןוינכטה

 ההובג הלכשה >2
 םיטנדוטס 1257 היסורולָאב לש םיהובגה רפסה-יתבב ודמל 1927/28 םידומילה-תנשב
 םיטנדוטס 1213 ודמל 1928/29 םידומילה-תנשב ;םיטנדוטסה ללכמ 27.1% וא ,םיידוהי

 %.הלאה םיהובגה רפסה-יתבב םיטנדוטסה ללכמ 26.2% וא ,םיידוהי

 רפסמ היה ,(8%) היסורולָאבב תידוהיה היסולכואה זוחאל האוושהב יכ ,שיגדהל יואר
 .לודג היסורולֶאב לש םיהובגה רפסה-יתבב םיידוהיה םיטנדוטסה
 םויל םינותנה יפל ,תיאקסנימה הטיסרבינואב ,רתוי דוע בוט בצמה היה הפוג קסנימ ריעב

 2 ;םיידוהיה םיטנדוטסה רפסמ היה ,1927 רבוטקואב 5

 םידוהיה % | םידוהי םהמ םיטנדוטס ה"סב הטלוקאפה

 +9 1 08 תיאופרה
 2007 1 16 תיגוגדפה
 +5 01 %8 תיטפשמהו יממעה קשמל

 5 13 22 ה"סב

 .22.6.1927 ,קסנימ ,רבאיטקָא .4
 .5.7.1937 ,קסנימ ,רבאיטקָא .5
 .193 'מע ,ןיקייפ .6
 .(תיסורולָאב) .1929 ,קסנימ ,30 'מע ,תיחכלממה תיסורולָאבה הטיסרבינואה .7
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 םיידוהיה םיטנדוטסה רפסמ היה (41%) ריעב תידוהיה היסולכואה זוחא םע האוושהב
 הטיסרבינואה יכ ןובשחב איבהל שי ןפש ,הנוכנ אהת אל וזכ האוושה ךא .רתוי ןטק תיסחי
 דסומ אלא ,תינוריע התיה אל (תיסורולֶאבה הטיסרבינואה -- ימשרה םשה) תיאקסנימה
 .תיסורולָאבה הקילבופירה לש ידומיל
 ,הנידמב םיהובגה רפסה-יתב לש שדחמ ןוגראה תרגסמב ,קסנימב הנגרוא םישולשה תונשב
 לש תיאופרה הטלוקאפה שדחמ-הנגרוא 1931 תנשב .םיהובג רפס-יתב לש תכרעמ
 ןוכמ דסונ 1932 תנשב .יגוגדפ ןוכמ דסונ הנש התואב .דחוימ יאופר ןוכמל הטיסרבינואה
 יממעה קשמה ןונכתל ןוכמה ,ינכטה-ינרעיה ןוכמה ,הָינבל-ןוכמה ומקוה ןכמ רחאל .יטפשמ
 .םירחאו
 קסנימב טרפב םיידוהיה םיטנדוטסהו ללכב םיטנדוטסה רפסמ לע םיטרופמ םירפסמ ונל ןיא
 ודמל םהבש ,םיהובג רפס"יתב 25 היסורולֶאבב ויה 1939 תנשב יכ עודי .םינשה ןתואב
 3000-כ ודמל הבש ,תיאקסנימה הטיסרבינואה דבלמ ?*.םיטנדוטס ףלא 13-מ הלעמל
 ןתינ הזכ ןפואב .םיטנדוטס םיפלא 10 םע םיהובג רפס-יתב 24 היסורולֶאבב ויה ,םיטנדוטס
 217כ ,ונתרעשה יפל ,םללכמו ,םיטנדוטס ףלא 8 -- 8-כ 1939 תנשב ויה קסנימב יכ בשַחל
 .םיידוהי םיטנדוטס ףלא
 -תעב המק איה .תידוהי היצקַאס התיה תיאקסנימה הטיסרבינואה לש תיגוגדפה הטלוקאפב
 הרטמ המצעל הביצה היצקָאסה .1921 רבמצדב ,הלוכ הטיסרבינואה םע תחא-הנועבו
 ךכל ךרדה .שידיי תפשב תידוהיה הביבסב הדובעל ההובג הלכשה ילעב םיליעפ רישכהל
 .היצקָאסב םידומילה לש היצזישידיי התיה
 ,תיטסיווגניל-תיתורפס ,תירוטסיה-לאיצוס -- תוקלחמ עברא ויה תיגוגדפה הטלוקאפב
 םיאתמה עוצקמב םירומ רישכהל ודעונש -- עבטה"יעדמל הקלחמו תיטמיתמ-תיסיפ
 .תועוצקמה לכב הוש הדימב אל עצוב שידייב הארוהל רבעמה .ינשה בלשה לש רפסה-יתבל
 םייטסינאמוהה םירודמב תועוצקמה שידייב הארוהל ורבעוה 1928/29 םידומילה תנשב
 זא ולהונ שידייב ?.בוריקב 15%-ב םייטסינאמוה-יתלבבו 40%7מ הלעמל לש רועישב
 תודלות ;תינידמ הלכלכ ,םזינינָאל ,יטקלאיד םזילאירטאמ :ןלהלד תועוצקמב םידומילה
 ;היסורב םידוהיה לש תילכלכ הירוטסיה ;היסורולֶאבו הניארקוא ,אטיל ,ןילופב םידוהיה
 ;שידיי תפש תודלות ;השידחו השדח תידיי תורפס ;היגוגדפ ,היגוגדפה תודלות
 לש הקידותימ ;הקיסיפה לש הקידותימ ;היסור ימי ירבד ;תידוהי היגולוטקֶלאיד
 .ילאיצנְרֶפיִד בושיח ;תינאגרואנא הימיכ ;תיטילאנא הירטמואיג ;הקיטמיתמה
 היצקָאסב .םייעדמ"םירזוע 6-ו םיצרמ 9 ,רֶאמארגו סיסוס םירוסיפורפה ורוה הלא םידומיל
 .רקחמ-ידימלת הברה דיתעב תיעדמה םתלועפ תארקל ומלתשה
 .שידייב ולהנתה תידוהיה היצקָאסב הלבקה-תוניחב
 39 םיטנדוטס 201 1928/29 םידומילה-תנשב ודמל תידוהיה היצקָאסב
 -תעידיל הכשלו יתנש-7 ינויסנ רפס-תיב :רזע-תודסומ ינש ומייקתה תידוהיה היצקָאסה דיל
 .םידוהיה
 1929 תנשב איצוהל הליחתה הטיסרבינואה לש תיגוגדפה הטלוקאפב תידוהיה היצקָאסה

 .(תיסור) .1950 ,הבקסומ ,4 ךרכ ,הלודגה תיטיבוסה הידפולקיצנאה .ר"ססב .8
 .(שידיי) .1929 ,קסנימ ,157 'מע ,תיתכלממה תיסורולֶאבה הטיסרבינואה יבתכ .9
 .158 'מע ,הטיסרבינואה יבתכ .0
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 ,הפש ,הירוטסיהב) םינוש םייעדמ םירקחמ ומסרופ ובש ,(םיבתכ) "ןטפירש" םשב ףסאמ
 .('וכו רולקלופ
 -תטלוקאפב תידוהי הקלחמ םג התיה ,תיגוגדפה הטלוקאפב תידוהיה היצקָאסה דבלמ
 .הטיסרבינואה לש םילעופה
 ולח תיאקסנימה הטיסרבינואה דיל תידוהיה היצקַָאסה לש םידומילה-תוינכתבש ,ןייצל ךירצ
 תירבעכ תועוצקמ םג םידומילה-תוינכתב ויה הליחת .םילודג םייוניש תודחא םינש ךות
 תוירסומה ,תויתדה תואידיאה תוחתפתה ,לארשי םע לש המודקה הירוטסיהה ,היבינו
 הלבק ,דומלת ,ך"נת ,תידוהי הקיסומ ,תיסאלק תידוהי תונמא ,םידוהיה ברקב תויפוסוליפהו
 םייקָאסווָאיה תוברתה-יליעפ .תוינגרוב-תוינויצכ הרהמ"דע ּורכוה ולא דומיל-תוינכת .'וכו
 םידוהיה םיינויצולוביר-רטנוקה םינמואלה לש היולג העפוה" ןעמשממ ולא תוינכת יכ וחרצ
 חולשל ושקיב רשא םיידוהיה םינאמפָאנהו ףוגה-ילעב לש תּוינידמה תא הדוסיב םיעצבמה
 3."הובגה רפסה-תיבל ןנתסהל רמולכ ,תידוהיה היצקָאסה לא םג םדי
 "םיינויצה-םיינמואל"ה תודוסיה לכ תא ןהמ וקליס ,וניש וללה תוינכתה תאש וילאמ ןבומ
 ."רבָעה לש היצזילאידיא"ל תּוכייש ול התיהש המ לכו
 רפסמ םינש רובעכ קר .יאקסנימה יגוגדפה ןוכמה דיל תידוהי הקלחמ המקוה 1931 תנשב
 לש תידוהיה הקלחמה הלסּוח 1935/36 םידומילה-תנשב .ררופתהל וז הקלחמ הליחתה
 .םישנא 7 היה 1935/36 םידומילה-תנשב םילבקתמה לכ רפסמ .תירוטסיהה הטלוקאפה
 .תידוהי תורפסלו הפשל הרדיתקה הרגסנ
 י?.םיטנדוטס 45 םעו םיתווצ אלל ,הלהנה אלל הראשנ תידוהיה הקלחמה
 יבגל םישולשה תונש ףוסב העצובש תּוינידמל המאתהב השענ הז .הרקמבש רבד הז היה אל
 .תוצעומה-תירבב ידוהיה רפסה-תיב ףנע

 תירקחמ-תיעדמ הדובע 3
 תידוהי תירקחמ-תיעדמ הדובע תוצעומה-תירבב הלהנתה םישולשהו םירשעה תונשב
 דיל םיידוהיה םירוטקָאסה :םיבושח םיידוהי םייעדמ םיזכרמ ינש ומייקתנ .תרכינ
 .(בויק) הניארקוא לשו (קסנימ) היסורולֶאב לש םיעדמל-תוימידקאה
 םיבלשה תא רבע ,תוצעומה-תירבב וגוסמ ןושארה ,קסנימב ידוהיה יעדמה רקחמה ןּניכ
 .ותוחתפתהב םיאבה
 תונקתב .תיסורולֶאב תוברתל ןוכמה תא קסנימב תיסורולֶאבה הלשממה המיקה 1924 ילויב
 תידוהי הקלחמ תמקּומ היתודלותו התורפס ,שידיי תפש רקחל" 3::ראשה ןיב ,רמאנ ןוכמה
 ."תומיאתמ תודעוּו תויצקָאס םיקהל ,ךרוצה יפל ,הדָצמ תיאשרה
 עובקו הובג יתכלממ ירקחמ-יעדמ דסומל תיסורולֶאב תּוברתל ןוכמה בסּוה 1924 רבמבונב
 .ידוהי רוטקָאס םויק רשּוא ובכרהבו םיעדמל-הימידקא תמגודכ
 ,סיסוס .י ,רָאגנייו .מ ,יקסנאשרוא .ב) םיתימע-םירבח 10-מ בכרוה ידוהיה רוטקַאסה
 14-ו (ץאמ .ד ,רדנָאלסיוא .נ ,ןמשירפ .ו ,סֶאוויר ,קוטשמלוה ,ץיבורשא .א ,יקסרוגא .ש
 .םירזוע-םירבח
 .ןושללו תורפסל ,הירוטסיהל :תויצקָאס שולש ונגרוא ידוהיה רוטקַאסה דיל

 .176 'מע ,קאדראד .י .1

 .18.4.1938 ,הבקסומ ,"סעמע רעד" ,בּושח דומיל-דסומב רדס טילשהל .2
 .1926 קסנימ ,1 'סמ ,טפירשטייצ .3
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 םידוהיה ימי ירבד תא רוקחל היה הדיקפת (סיסוס ר"ויה) הירוטסיהל היצקָאסה
 העונתה תודלות רקחל :תודחוימ תודעו יתש הל ויה .טרפב היסורולֶאבבו ללכב היסורב
 .(בורדנסכלא תושארב) רוזאה תעידילו (יקסנאשרוא תּושארב) םידוהיה לצא תינכפהמה
 רולקלופה רקחל :תודחוימ תודעו יתש הל ויה (רדנָאלסיוא ר"ויה) תורפסל היצקַאסה
 .םיידוהיה הזחמהו ןורטאיתה תודלותלו ידוהיה
 .ימידאקא ידיי ןולימ תנכהל תדחוימ הדעו הל התיה (רָאגנייו ר"ויה) ןושלל היצקָאסה
 יעדמה ריכזמה) תיפארגומיד-תילכלכ היצקָאס המקוה 1925 רבוטקוא ףוסב
 .(זיוהנזור ר"ויה ,בורדנסכלא
 ,תיפארגוילביב היצקָאס המקוה ,רבוטקוא תכפהמל רושעה לבוי ברע ,1927 תנשב
 .תוצעומה-תירבב םיידוהיה םימוסרפה לכ לש תטרופמ היפארגוילביב רבחל היה הדיקפתש
 -אלהו תידוירָאפה תידוהיה תורפסה לכ לש יעדמ גולטק רבחל םג הננכית היצקָאסה
 .הזה ןמזה דעו 16-ה האמב לחָה ,תידוירָאּפ
 .וז היצקָאס ידיזלע המסרופ אל הדובע םוש
 -- דבלב דחא דבוע לש בכרהב) תדחוימ תיתד-יטנא היצקָאס המקוה 1931 תנשב
 .תיתד-יטנא הלומעת לש תונוכנה תודותימה רחא רּותלו רוקחל היה הדיקפתש ,(יקציווארק
 :תויצקַאס 5 ויה ןוכמה בכרהב .תידוהי תוברתל ןוכמל ידוהיה רוטקַָאסה ךפהנ 1932 ףוסב
 .תיתד-יטנאו תיתרבח-תילכלכ ,הירוטסיהל ,תורפסל ,ןושלל
 םיעדונ םינקסע םהיניב ,םישנא 43 ופתתשה קסנימב תירקחמה-תיעדמה תידוהיה הדובעב
 ,ץיבורשא .א ,יקסנאשרוא ,רדנָאלסיוא .נ ,יקסרוגאכ תיטיבוסה תידוהיה תוברתה לש
 ,ןיקנָאליו .ל ,רָאגנייו ,יקסנירבולוו ,קוטשמלוה ,ץֶאינוד .ח ,ןייטשנורב .י ,בורדנסכלא .ה
 .זיוהנזור .ל ,קירָא .מ ,סיסוס .י
 תנש ןמל ,ץיבורשא .א היה 1934 תנש דע קסנימב ידוהיה ירקחמה-יעדמה זכרמה להנמ
 .יקסרוגא .שש 4
 שחרתנ רבדהש ,םירעשמ .תידוהי תוברתל יאקסנימה ןוכמה רגסנ יתמ ,קוידב עודי אל
 .לעפ אלש טעמכ 1935 תנשב םג ךא .1936 תנשב
 .תרכינ הדובע קסנימב ידוהיה ירקחמה-יעדמה זכרמה השע ותוליעפ תונש 11-10 ךשמב
 ונא .הלכלכו הירוטסיה ,תורפס ,ןושל :םיירקיע םימוחת 4 ויה ,ליעל ןיוצ רבכש יפכ
 3.הדובעה לש רצק רואית הזב םיאיבמ

 שידיי ןושל םוחתב .א
 .ינושל סאלטאו ימידקא ןולימ :תומישמ יתשב הזכרתה הדובעה
 תפשל תימואל הטרדנאכ ,לודג ףקיהב הדובעכ ןנכות ידוהיה ימידקאה ןולימה
 .1925 יניב לחוה תישעמה הדובעב .םינש שולש ךשמיהל היה ךירצ ןושארה בלשה .שידיי
 ,םירפס-רכומ ילדנמ תוריצימ םילמ 65000 לש היסיטרכ הדבועו הטקלנ הנושארה הנשבו
 .ץרפ ל"יו יקסנא .ש ,םכילע-םולש
 םילמ הברה וטקלנ ןכ .תורפסהמ םילמ ףלא 106-כ ומשרנו ופסאנ 1926/27 תנשב

 ,תירוטסיהה הרבחה ,די-בתכ) 1918-1948 תוצעומה-תירבב תידוהיה תיעדמה הדובעה ,יקצולס ןסינ .4
 .382-362 'מע ,(םילשורי

 .228-190 'מע ,יקצולס ןסינ יפל ןתינ עדימה .5
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 .םילמה תרבסהל הטישה העבקנ .םינוש תועוצקמ-ילעבו הדשה-ירע ישנא יפב תורוגשהמ
 לש הבלו החומ היהש ,רָאגנייו יכדרמ תומ רחאל .הירופה הדובעה הכשמנ 1928/29 תונשב
 חאז םעו ,ידוהיה ימידקאה ןולמה תבכרהב הדובעה תרכינ הדימב השלחנ ,ןושלל היצקָאסה
 .תּורפסהמ םילמ ףלא 200 דועב הלדג םילמה תייסיטרכ .הכשמנ ןיידע
 ימידקאה ןולמה תא איצוהל וננכית .הדובעה לש ינוגראה דצה לא ושגינ רבכ 1931 תנשב
 חיעדמה הרבחה ,בויקב ןוכמה) הנידמב םייעדמה םיידוהיה תודסומה ראש לכ םע תופתושב
 .הדובעה עוציבל ןּומימ היה אל ךא .(הבקסומב םיעדמל תידוהיה
 הז .ידוהי ימידקא ןולימ תאצוה לש ןויערה םצע לע הפירח תרוקיב העיפוה 1932 תנשב
 תרוקיב ,ןבומכ ,וז התיה אל .ב"ויכו םזישידייכ ,ינכפהמ-יטנא ינמואל םזיטארקומידכ ראות
 .הללכב תּוינידמב יוניש -- היה רבד לש ועמשמ .םינוש םישנא לש תירקמ
 שמשיו םיינש וא דחא ךרכ ליכיש ,ינשרפ-ישומיש אלא ,ימידקא ןולימ אל איצוהל טלחוה
 .תובחרה םעה תובכשל רזע-ילכ
 ךא ,1935 תנשב ןושארה ךרכה תא איצוהל ןנכּות .עוציב ללכל העיגה אל וז הדובע םג ךא
 .ידוהי ןולימ תאצוה לע ןויערה םג לסּוח ,ןוכמה לוסיח םע דחיב
 םיטקלאיד לש תויפארגואיג תופממ בכרומ תויהל היה ךירצ ידוהיה ןושלה-סאלטא
 רמוחהמ קלח .הלודג הנכה-תדובע העצּוב רָאגנייו לש ותּושארב .תידוהיה הפשב םינוש
 םיטקלאיד לע" :םירמאמ תרוצב 2-3 'סמ "טפירשטייצ"ב רָאגנייו ידי-לע םסרופ רבצנש
 ."ידוהיה ןושלה-סאלטאו תיטסיווגניל היפארגוטראק"ו "םיידוהי
 רואל איצוהל %%,ןיקנָאליו לש ותושארב ,ןושלל היצקַאסה הטילחה רָאגנייו לש ותומ רחאל
 לש ןושארה ףסואה תא סופדל ןיכהל ןכו ,"תידוהי היגולוטקלאיד" רָאגנייו לש ורפס תא
 םג סופדל וניכה תחא-הנועבו-תעב .תויטיִנּופ תופָמ 49 ליכהל היה ךירצש ,ןושלה-סאלטא
 .יגולופרומה ,ינשה ףסואה תא
 ןושלה-סאלטא לע תימידקאה הדובעה תא םג ףוקתלו תּופירחב רקבל ולחה 1932 תליחתב
 .השעמל הקספנ הדובעהו ,ידוהיה
 ןכוה .תודובע המכ דוע שידיי ןושל רקח םוחתב ועצוב ל"נה תולודגה תודובעה יתש דבלמ
 םסרופ (םילמ 1500) יטמיתמה חונימה םג ; 1926 תנשב םסרופו (םילמ 1500) יטפשמ חונימ
 (םילמ 5700) הקיסיפה לש ;1928 תנשב םסרופ (םילמ 2500) ימיכה חונימה ;1926 תנשב
 שידיי=תיסורולֶאב ןולימ וניכה .(םילמ 7000) יאלקחהו ,1931 תנשב םסרופ
 היגולויזארפהו הקיסכָאלה ,תונותעה ןושל ןוגכ םירקחמב וקסע .תיסורולָאב =שידייו
 .שידיי לש יעדמ קודקד סופדל וניכה .תיסורה הכפהמה ינפל שידייב תינכפהמה

 תידוהיה תורפסה םוחתב .ב
 .תיסאלקה תידוהיה תורפסה רקחב הדובעה הזכרתה תונושארה םינשב
 תשרפ -- ןייטשרוג :ץרפ ל"י לש ותריציל תושדקומ תודובע תרּוש המסרופ 1926 תנשב
 םירע" לע -- רדנָאלסיוא ;"דניירפ" תעה-בתכו ץרפ -- 'ץיבוביל ;ץרפ לש היפארגויבה
 .ץרפ לש "תורייעו
 :רפוסל שדקומ ףסאמ עיפוה -- םכילע םולש תומל רושעה תנשל -- המצע הנש התואב

 (ביבא-לת) "טייק ענעדלָאג יד לש 55 ןוילגב .הצרא תוצעומה-תירבמ הלע ןיקנָאליו רזייל שידייה רקוח .6
 ."םיידוהיה םיטקלאידה תודלותל" ןיקנָאליו לש ותדובע המסרופ
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 .ידוהיה רולקלופהו םכילע םולש ;תונותעהו םכילע םולש ;807ה תונשב םכילע םולש
 .םירפס רכומ ילדנמ יבתכ לש תימידקא האצוה הנכוה
 -תורפס לע םיאשונ תיתורפסה היצקָאסה לש רקחמה-תוינכתב וללכנ אל 1928 תנש רחאל
 תורפסה תרוקיבו תורפסה עדמ לש תויללכ תויעב ביבס הבר תוליעפ החתּופ .תידייה תפומה
 .יטסיסכראמה תורפסה-עדמ יורקש המ תרגסמב
 תאמ ,"ינינָאלה בלשב תורפסה עדמ" ףסאמ :הז םוחתב שידייב תודובע תרוש המסרופ
 תיזחב קבאמה" לע רקחמ ;אניבור .רו בוניסונ .י ,קָאסֶאמאז ,ץֶאינוד .ח ,ןייטשנורב .י
 .תורחא תודובע הברה דועו ,ןייטשנורב תאמ "שדחמ"יוניבה תפוקתב תורפסה
 תוארקמ הרביחו םיידוהיה רפסה-יתבל דומיל-תוינכת תנכהב הקסע תורפסל היצקַאסה
 .םליבשב תויתורפס
 .לודג ידוהי-יטיבוס יתורפס ן!קיסכל סופדל ןיכהל -- הלודג הדובע הננכות 1931 תנשב
 הנכה-תדובע העצוב .ידוהיה יבויקה ןוכמה תופתתשהב תושעיהל הכירצ התיה הדובעה
 .המלשוה אל ,רעצה תיברמל ,הדובעה ךא .הלודג
 ליכהש יקסבופארכ לש ףסואה דבּוע .ידוהיה רולקלופה רקח םוחתב העצוב תמיּוסמ הדובע
 דּבּוע ןכ .היסורולֶאבב םירחא תומוקמבו קסבָאטיוב טקיל אוהש םיידוהי םימגתפ םיפלא 0
 .רולקלופ-יכרע םיפלא 7 ליכהש (קסטוקריא) ןילייב לש ףסואה
 .19-ה האמהמ ב'צידרָאבב םע-יריש לש ףסוא טקלנ
 .ידוהיה רולקלופל תושדקומ תודובע לש הרוש המסרופ
 ,תוחידב ,םיריש) ירולקלופ רמוח לש ףסאמ ןכוה רבוטקוא-תכפהמ לש רושעה לבויל
 .הכפהמה תפוקתמ (םימגתפ
 .םיידוהיה הזחמהו ןורטאיתה תודלות רקחל השדקוה הבורמ בל-תמושת
 .1883 תנשב יאקסנימ ןחדב ידיב בתכנש ,"רוביגה ןושמש" ,ןיינעמ די-בתכ תולגל וחילצה
 סחי לע הסידואב ףסאנ רישע רמוח .ידוהיה הזחמב םינחדב תופתתשה לע רמוח וטקיל
 הנכוה .ןדאפדלוג לש היפארגויבה הנכוה .ןדאפדלוג-ןורטאית לא תידוהיה היסולכואה
 לע הדובע הנכוה ."18-ה האמה לש 50-ה תונשב םייתורפסה םיגוחהו דלֶאפנסקַא" :הדובע
 .היסורב הנושארה תידוהיה הגצהה

 תידוהיה הירוטסיהה םוחתב .ג
 ,םירלדנסה ,םיטייחה יסקנפ ופסאנ ;םיידוהיה הכאלמה-ילעב תורבח רקחב הדובע החתּופ
 ייח : 16-ה האמב לחה ,ידוהיה םייחה-יִנה רקחנ .18-ה האמהמ תורחא תורָבִח לשו םיסרובה
 ,םיסמ ,(םירחאו תוכאלמ-ילעב ,םינדמל ,םיריבג) תונוש תובכש ןיב םיסחיה ,הליהקה
 םילעופה-תעונת לש היתודלות רקחב וקסע .'וכו םייוגו םידוהי ןיב םיסחי ,רחסמ ,"הקזח"
 םידוהי לש תילאיצוסה הירוטסיהה לע :תודובע לש הרוש המסרופ .היסורב תידוהיה
 ןילופ-תקולח תפוקתב היסורולֶאבב תידוהיה היסולכואה ;(סיסוס) היסורולֶאבב
 העונתה יפוא לע ,(קוטשמלוה) 18-ה האמב םידוהיה לש םייחה-חרוא ;(בורדנסכלא)
 .תורחא תודובעו ,פ"רדסר דוסייל דע םיידוהיה םילעופה ברקב תילאיצוסה
 המב םיקסוע וליחתה .ירוטסיהה רקחמה תדובע ןּוויכ ינוציק חרואב הנתשנ 1930 תנשב
 .השדחה תינכפהמה הפוקתה לש תוילאוטקאה תויעבה יורקש
 ליכהש ,(1930 ,קסנימ) "ולש עדמהו םזישאפהמ עפשומה םזישידייה" רפסה רואל אצּוה
 "1905 תנשב תידוהיה תונגרובה" רפסה םסרופ .םלועב ידוהיה עדמה לע הפירח תרוקיב
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 .תידוהיה היפארגוירוטסיהה תיזחב קבאמל שדקומ ףסאמ עיפוה .(ןיבירו קוטשמלוה)
 לע ;1917 תכפהמב תידוהיה תונגרובה דיקפת :ןוגכ תודובע ויה םיאשונה-תוינכתב
 הביבסב תוינגרוב-ריעזה תועונתהו םזיבָאשלובה לע ;היסורולֶאבב תינאמפָאנה תונגרובה
 .'דכו ,1917 תנשב תידוהיה

 יתרבחה-ילכלכה םוחתב .ד
 לע ,ידוהיה לעופהו ידוהיה רכיאה לש וביצקת לע :רמוח ןכּוהו רקחמ תדובע התשענ
 .היסורולֶאבב תידוהיה האופרה לע ,היסורולֶאבב תידוהיה הרייעה לש התלכלכ
 תידוהיה היסולכואה ;(יקסרוגא) היסורולֶאבב תידוהיה תואלקחה :תודובע ומסרופו ונכוה
 1926-מו 18977מ םידקפמה יפל קסנימב תידוהיה היסולכואהו היתורייעו היסורולָאב ירעב
 רמוח) היסורולֶאבב םידוהי ;(ןרוהנייא) היסורולֶאבב ידוהיה דבועה רעונה ;(בורדנסכלא)
 .'וכו דידתכאלמ לש רוציי לע רקחמ ;(יטסיטאטס
 "טפירשטייצ"ב .(1926-1921 םינשב םיכרכ 5) "טפירשטייצ" יתנש תע-בתכ עיפוה
 :ןוגכ ,אוהה ןמזב םיטלוב םיידוהי םידמולמ םג םייאקסנימה םינעדמה דבלמ ופתתשה
 .םירחאו בוניסונ .י ,קאוויפס .א ,אירול .נ ,ךירנייו .מ ,גרָּבניצ .י
 םינשב .(יקסרוגא .ש -- ךרועה) "עדמה תיזחב" יעדמ ןועידי אצּוה 1935-1932 םינשב
 .ץיבורשאו יקסרוגא תכירעב יטסיווגניל ףסאמ לש תונוילג 3 ועיפוה 3
 םיבלש ינש ןייצל שי ,קסנימב ירקחמה-יעדמה ידוהיה זכרמה לש תוליעפה רוקיסב
 .ותוחתפתהב
 תוברתה לש םיבושח םימוחת רקחב הירופ הדובעב ןייפאתמ (1929-1924) ןושארה בלשה
 הפוקת תנייצמ (1935-1930) ינשה בלשה תא .הריציב םישוביכ תפוקת וז התיה .תידוהיה
 ידבוע .הנידמב הררשש תיטילופה קנחה-תריוא התיה תירקיעה ותביס .יתריצי לפש לש
 ןברקל תולעהל -- היה הז לש ועמשַמו תררושה תיטילופה הריואל לגתסהל וצלאנ עדמה
 התיהש תיטיבוסה-תיטסינומוקה היגולויזארפב קוסעלו תירקחמה-תיעדמה םתוליעפ תא
 .הפוקתה התואב הרוגש
 לש יעדמה ריכזמה בתוכ ,קסנימב תיעדמה-תינושלה הדובעה ידיקפת תא וראתב ,לשמל ,ךכ
 תטלחה וניניע דגנל התיה ,ונתדובע תינכת תא ונָעבקב" 3*:ןיקנָאליו רזייל ,ןושלל היצקַאסה
 םזינוטרופואה תרוקיב :םיאשונ 5 תויהל םיבייח הדובעה דוסיבש ,ונלש הימידקאה תואישנ
 תימואלה תוברתה ;תוינגרובו תוימואל םלוע-תופקשה תורוקיב ;תדב המחלמ ;ינמיה
 ."תונכשה תוצראב תויטסינומוקה תוגלפמל הרזע ;ןויראטילורפהו
 תוימואל םלוע-תופקשה תרוקיבו תדב המחלמ ,ינמיה םזינוטרופואה תרוקיב יכ רורב לוכל
 ןימב קוסעל וצלאנ םינעדמה .ןושלה רקחב תיעדמ הדובע םע םהל ןיא רבד -- תוינגרובו
 -- .אוה וז הפוקת ןייצמה רבד דועו .הגלפמה וצ היה הזכש םושמ ,וזכ "תיעדמ" הדובע
 (םירחאו גרבדלוג ,הּברבר ,סיסוס רוסיפורפ) םיטלוב םידמולמ הברה לש הדובעהמ םתקחרה
 לע הערל קפס אלל עיפשהש רבד ,"תויטסינוטרופואהו תוינמואלה םהיתואיגש" לשב
 .הדובעה

 .1930 רבוטקוא"ינוי ,5-4 'טמ ,"ךארפש עשידיי יד" .7



 ןיזור ןרהא 4

 תוירפס 4
 ש"ע תיתכלממה תיסורולֶאבה הירפסה דיל .תרכינ תוירפס-תּוליעפ תחתופמ התיה קסנימב
 האירק-רדח היה רודמה דיל .םיידוהי םירפס ףלא 40-כ ליכהש ידוהי רודמ היה ,ןינל
 םושש ,וילאמ ןבומ .הלוכ תוצעומה-תירבמ תע-יבתכו םינותע וב לבקל היה רשפאש
 .םש ויה אל ל"וחמ םיידוירָאפ םימוסרפ
 םיארוק רקיעב התרישש הירפס הבשחנ תידוהי הירפסכ .תוידוהי תוירפס 5-4 ויה ריעב
 .תולודג תוידוהי תוירפס שולש ןייצל יואר .רכינ רפסמב םיידוהי םירפס הל ויהו םיידוהי
 38:ןמקלדכ ןבצמ היה 1930 תנשב
 הירפסה לש רודמ התיה איה םצעב .ץרפ ל"י ש"ע תיזכרמה תידוהיה הירפסה
 .םיידוהי 6928 םהמ ,םירפס 8493 ויה וז הירפסב .ןיקשופ ש"ע תיזכרמה תינוריעה
 .םידוהי 63% םהמ ,םייונמ 757 הל ויה .יזכרמה לומוסמוקה תיב דיל הירפסה
 .םיידוהי 2250 םהמ ,םירפס 11,948 ויה וז הירפסב
 2500-כ הל ויה .ןינל ש"ע יזכרמה ידוהיה יתגלפמה ןודעומה דיל הירפסה
 .םיידוהי םירפס
 לש םייטילופ םירפס %%:ויה תוירפסה שולש לכב .םיידוהיה םירפסה לש םביט אוה ינייפוא
 ;7% -- ל"וחמ תואצוהו תורז תואצוה לש םייטילופ םירפס ;17% -- תויטיבוס תואצוה
 תורפס ;17% -- הכפהמה דע המסרופש הפי תורפס ;9% -- תיטיבוס תידוהי הפי תורפס
 םינשי םייסור םירפוסמ םימוגרת ;5% -- ל"וחמ םישידח םיידוהי םירפוס לש הפי
 .33% -- םירחא םינוש םירפס ;12% -- תימלוע ל"וח תורפסו םייטיבוסו
 ןדמעמ תא "רבאיטקַא" יאקסנימה ןותעב רמאמה רבחמ הָנָגמ ,םירפסה לש הז ןוימ ואיבהב
 ינפב תימצע תולטבתהו םייטיבוסה םימוסרפה לא ינָעשּופ סחי ךכב האור ,תוירפסה לש
 םיעצמאה וטקננ רצק ןמז ךות םנמאו .תוירפסה לש ידוסי רוהיט עבותו ,ל"וחמ רפסה
 ואצמנ תיטיבוס-אלה תורפסהמ ."הקיזמה תורפסה" ןמ ורהוט תוירפסהו ,םימיאתמה
 רוטקפס ,יקס-נא ,שא .ש יבתכ .ץרפ ל"יו םירפס רכומ ילדנמ ,םכילע םולש קר םירשכ
 .הָלֶאשהל דוע ורתּוה אל םירחאו
 .םיידוהי םירפס יבגל קר אל הטקננ תוירפסב וזכ תוינידמ יכ ,שיגדהל הבוח
 תידוהיה היסולכואה הארק ,תוירפסב םיידוהיה םירפסה לש דחוימה ,לבגומה רחבמה תורמל
 ריעבש תוירפסב הריקח הכרענ 1936 ראורבפב .ןינע וב התליגו ידוהיה רפסה תא קסנימ לש
 םיידוהי םיארוק 1016 הז שדוחב ורקיב ץרפ ל"י ש"ע תיזכרמה תידוהיה הירפסב ** :עבקנו
 ,ץרפ ל"י ,םירפס רכומ ילדנמ ,םכילע םולש תאמ םיידוהי םירפס 1026 האירקל ולביקו
 .םירחאו ןסנאנ ,ריפסקש ,שיקראמ .פ ,רָאפָאפ קיציא ,קיראכ .א ,קאבלוק .מ ,ןוסלגרב .ד
 .םיידוהי םירפס 187 ולביקו םיארוק 116 הז שדוחב ורקיב ןינבה-ילעופ לש הירפסב
 ולביק םייטיבוסה םידיקפה תיירפסב .םיידוהי םירפס 531 ולביק תיללכה תירוזאה הירפסב
 .םיידוהי םירפס 62 םיארוק 3
 "רבאיטקָא" ןותעב .תוירפסב תידוהיה תוליעפה לוסיחו םוצמצ לש ךילהת לחָה 1938 תנשב
 תיתכלממה הירפסב ידוהיה רודמה לוסיח לע העידי םיאצומ ונא 8.1.1938 םוימ
 .תיסורולֶאבה

 .(שידיי) .5.1.1930 ,קסנימ ,רבאיטקָא ,תולודג רתויה תויאקסנימה וניתוירפס לש ןבצמ .8
 .(שידיי) 22.3.1936 ,קסנימ ,"רבאיטקָא" ,הירפסב ידוהיה יטיבוסה רפסה .9
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 תול"ומ תדובע 5

 הפוקתב .תיביסנטניאו הלודג תידוהי תּול"ומ תדובע תוצעומה-תירבב תחתופמ התיה ,עודיכ

 %9:שמ1וח-תונש יפל םהמו ,םיידוהי תורבוחו םירפס 7241 ועיפוה 1960 דעו 1916 ןמלש
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 לודגה רפסמה .1936-1932 םינשב םיידוהי םירפס תאצוהב אישה היה ,םיאור ונאש יפכ

 .תודיחי 668-ל עיגהו 1932 תנשב אצּוה םיידוהי םירפס לש רתויב

 תרצות .תוצעומה-תירבב תיללכה תידוהיה תול"ומה תדובעב טלוב םוקמ הספת קסנימ

 קסנימ האיצוה 1927 תנשב .ץרמנ בצקב תמיוסמ הפוקתב הלדג קסנימב תידוהיה םירפסה

 תנשבו ,15% וא רפס-תודיחי 36 -- 1928 תנשב ;7% וא ,תוידוהי רפס-תודיחי 15 רואל

 הנש התוא רוא וארש תוידוהיה רפסה-תודיחי ללכמ 17% וא רפס-תודיחי 55 -- 9

 41 תוצעומה-תירבב

 .קסנימב תידוהיה תול"ומה תדובע לש םוצמצ לח םישולשה תונש לש הינשה תיצחמב
 2:ןמקלדכ רוא וארש תוידוהיה רפסה-תודיחי רפסמ היה 1937-1933 םינשב

 תמועל קסנימ לש %
 תוצעומה-תירב | קסנימב מ"הירבב םינשה

 הלוכ |

11 07 1 13 

15 47 3108 14 

14 0 +7 15 

19 17 41 16 

+2 5 6 117 

 ,הנשל הנשמ קסנימב םיידוהי םירפס לש םימוסרפה רפסמ דרי ,וז הלבטמ םיאור ונאש יפכ
 האצוהה-יתב ראש לכבש ,ןייצל ךירצ .1933 תנשב םרפסממ 22%-ל קר עיגה 1937 תנשבו
 טעמ םיידוהי םירפס לש םימוסרפה רפסמ לדג (קסנימ דבלמ) תוצעומה-תירבב םיידוהיה
 .1937-ב רפס-תודיחי 341 דע 1933 תנשב רפס-תודיחי 324-מ :לדג תאז-לכב ךא ,דואמ
 י2:תידוהי תורפס לש ןמקלד םימוסרפה רואל קסנימב ואצוה 1937-1933 םינשב

 םילשורי ,קורמש .ח ךרע ,תויפרגוילביב תומישר .1960-1917 תוצעומה-תירבב םיידוהי םימוסרפ .0
 .ז"ס-ה"ס 'מע ,א"כשת

 .ט"ע 'מע ,קורמש .1
 ינשה שמוחב תיתכלממה תיסורולֶאבה האצוהה לש תידוהיה םירפסה-תרצות ,ןייטשלקניפ .א .2

 .(שידיי) .קסנימ ,82 'מע ,1939 ,7 'סמ "ןרעטש" תעה-בתכב ,3
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 תורפס ,םיידוהי דומיל-ירפס איצוהל ןיטולחל קסנימב ולדָח 1935-ב לחָהש ,רבדה ינייפוא
 ךא ,םידלי תורפסו הפי תורפס קר רואל ואיצוה 1937 תנשב .תרחאו תיעדמ ,הנוש תיטילופ
 .בוריקב השולש יפ ,1935 תנש םע האוושהב ,התחפוה וז תורפס תאצוה םג
 יקתוע לש יללכה רפסמה .םיידוהיה םירפסה תצופת רתויב תטלוב הדימב המצמוצ ןכ
 9 ;היה קסנימב רוא וארש םיידוהיה םירפסה
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 1937-ב הנטק רואל םיאצּומה םיידוהיה םירפסה לש תיללכה הצופתהש םיאור ונא
 הפוקתב הנטק תוידוהיה רפסה-תודיחי רפסמש ןובשחב איבנ םא .14 יפ 1933-ל האוושהב
 .3 יפ רשאמ רתוי וז הפוקתב הנטק םירפסה לש תעצוממה הצופתה ירה ,4 יפ וז
 העיגהו הנטק ללכב התיה קסנימב םיאצּומה םיידוהיה םירפסה לש תעצוממה הצופתה
 .םירפס םיפלא 3-2-ל
 .םיידוירָאּפ םימוסרפ לש הרוש קסנימב עיפוהל ולדח םישולשה תונש לש הינשה תיצחמב
 תיסורולָאבה הימידקאה לש ידוהיה רוטקַָאסה ןועידי לש ותעפוה הקספ 1936 תנשב רבכ
 םג -- "יטסיווגניל טקל" ידייה ףסאמה רגסנ 1936 תנשב .(שידיי) "עדמה תיזחב" םיעדמל
 -ודה תא איצוהל ולדח 1935 תנשב .םיעדמל הימידקאה לש ידוהיה רוטקָאסה ןואטב אוה
 ."ץענינעל רעגנוי רעד" ןותעה תא -- 1937 תנשבו ,"רעטעברא רעגנוי רעד" ןועובש
 לש םירפס 8 קר ואצוה וז הנשב .רתוי דוע תידוהיה תול"ומה תדובע המצמוצ 1940 תנשב
 שידיי ירפס תאצוהל תינכתה" + :ןייצל היה בייח "רבאיטקָא" ןותעה וליפאו ,הפי תורפס
 ."התּומלשב העצּוב אל תילמינימה תינכתה םגו ,םומינימל דע האבוה 1940 תנשב
 קסנימב הכשמנ ןיידע ,תינמרג-תיטיבוסה המחלמה ץורפל דע ,1941 לש הנושארה תיצחמב
 םויה דעו 1941 ינוי ףוסמו ."ןרעטש" ןוחריה לשו "רבאיטקָא" ימויה ןותעה לש ותעפוה
 .תידוהי הלמ םוש דוע רוא התאר אל הזה

 .84 'מע ,ןייטשלקניפ .3
 .5.1.1941 ,קסנימ ,רבאיטקָא .4
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 תורפס .6
 ןותעב רבכ .תצרמנ תיתורפס תידוהי תּוליעפ קסנימב חתפתהל הליחתה 1917 תכפהמ רחאל
 ופתתשה ובש יטסירטלב רודמ היה ,1917 ףוסב עיפוהל ליחתהש ,"דוי רעד" ימויה ינויצה
 םיובלפא .ב ,רוטקפס .מ ,קשרהמ לאינד ,ןייטשנרב לחר ,(ז"נהכי) גרבדלוגכ םירפוס
 %.םירחאו

 ןכו ,יקסלופוגלוד .צ ,םיובנריב .מ ,אירול חנ תאמ םירופיס ומסרפתנ יאדנובה "רעקוו"ב
 רובעכ .קאבלוק השמו ושוטאפוא .י ,ןרוהנייא .ד תאמ תוסמו םירופיס שדחמ םש וספדנ
 ,ןאמדירפ .ק ,רוטקיו ,ןאמרביל ןוגכ רפסמ םיררושמ יטסינומוקה "רעקעוו"ב ופתתשה ןמז
 .הכפהמהו המחלמה לע םהירישב ובתכש ,םירחאו רָאנליו יכדרמ ,קילרוג
 הילָאו דורלסקא קילֶז ,קיראכ יזיא לש תורפסה תמב לע םתיילע םע ,םירשעה תונש תליחתב
 .קסנימב תידוהי הריש לש תססות הפוקת החתפנ ,יקסבוקיוואס
 האשנש תיתורפס הצובק "רעטעברא רעגנוי רעד" יאקסנימה ןותעה דיל הדסונ 1924 תנשב
 םיננוחמ םירקבמו םירפָסמ ,םיררושמ םימיל הברקמ האיצוה וז הצובק .םשה ותוא
 ,ץישפיל .מ ,אירול עטנ ,ןאמצראה .מ ,דנאמלֶאה .ש ,יקסבילוא .ב ,ףייט .מ :םייעוצקמו
 הכפהמה לש סותאפה היה םתריצי זכרמב *.םירחאו ינאירברָאס .י ,ןיבור .ר ,יקצנָמאק .ה
 .לומוסמוקה תורדתסהו ,ןבלה רוריטה יורקש המ לש תונברקה תרובג ,םיחרזאה-תמחלמו
 ."ןרעטש" יעדמ"יטילופו יתונמא-יתורפס ןוחרי קסנימב עיפוהל ליחתה 1925 יאמ שדוחב
 המחלמה תליחתל דע רמולכ ,1941 ינוי דע רידֶס חרואב הנש 16 עיפוה תעה-בתכ
 יאקסנימה ידוהיה תוברתה-ןקסע היה "ןרעטש" לש ןושארה ךרועה .תינמרג-תיטיבוסה
 .ןייטשנורב השאי טלובה תורפסה-רקבמ -- ןושארה ריכזמהו ,יקסנאשרוא .ב עדונה
 ,לֶאדונ ,ןיול ,'ץיבורשא .א ,יקסרוגא .ש וללה םינשה 16-ב ודבע תעה-בתכ תכרעמב
 .דורלסקא קילֶז ,קיראכ יזיא ,זיוהנזור .ל ,יקסנירבולוו .א ,ץֶאינוד .ח
 םויה ןמל .תוצעומה-תירבב רתויב קיתוה ידוהיה יתורפסה תעה-בתכ היה "ןרעטש"
 קר אל תיטיבוסה תידוהיה תורפסב בושח םרוג הזה תעה-בתכ השענ ,ומויקל ןושארה
 לש םהיתוריצי ומסרופ "ןרעטש"ה יפד לע .הלוכ הנידמב אלא ,היסורולֶאבבו קסנימב
 םיידוהיה םיטסיצילבופהו םינוירוטסיהה ,תורפסה-ירקוח ,םירקבמה ,םירפסמה ,םיררושמה
 .רתויב םיטלובה
 ןוגכ קסניממ םיננוחמה םיידוהיה םירפוסהו םיררושמה םהיתוריצי תא ומסריפ "ןרעטש"ב
 ןוגכ םיטלוב תורפס-ירקבמ ןכו ,קאבלוק השמ ,ףייט השמ ,דורלסקא קילז ,קיראכ יזיא
 .יקסנירבולוו .א ,ץֶאינוד .ח ,ןייטשנורב השאי
 היסורולֶאבל ץוחמש םידוהי םירפוס לש רכינ קלחו היסורולֶאב לש םיידוהיה םירפוסה לכ
 ,רנטאלפ ,ץישפיל ,יקצנמאק ,ןאהאק הילא ,ראיטכָאד ."ןרעטש" ירוט לע וכנחתה
 ,'ץיבוכורב ,ןאהאק הרש ,לוומיוב ,קידָאווש ,ןאיבורג ,ןיסלט ,יקסְבָיִלַלַט ,יקסניטלאמ
 י?,יזרעטש" יכינח םה םירחא םיברו קינזָאר ,דנאלרוק ,ינאירברָאס ,הניבור ,קו'צלֶאל
 ,ןוסלגרב .ד ומכ תוצעומה-תירבב םיטלוב םיידוהי םירפוס תועיבקב ופתתשה "ןרעטש"ב
 ,בורינשוק ,רתסנ רעד ,שיקראמ .פ ,וקטיווק .ל ,רָאּפָאפ .א ,ןייטשפוה .ד ,ןיקלאה .ש

 .(דידבתכ) 1941-1917 םינשב קסנימב תידוהי תיתוברת תוליעפ ,ןאמלוש .א .5
 .(שידיי) .הבקסומ ,1967 ,12 ,דנאלמייה שיטעווָאס .(תויפארגויבוטוא תומישר) "לזעניפלא" ,ףייט .מ .6
 .(שידיי) .קסנימ ,6.7.1940 םוימ "רבאיטקָא" ןותעב ,"ןרעטש" תונש 15 ,דורלסקא .ז .7



 ןיזור ןרהא 58

 ,ןישורבוד .י ,ןייטשרוג .א ,רֶאניו ריאמ ומכ הלאכ םיבושח םינעדמו תורפס-ירקבמו
 .םירחאו לקניפ ירּוא ,בוניסונ .י ,רדנָאלסיוא .נ
 .םייתורפס םיפתתשמ םייתאממ הלעמל וביבס זכיר "ןרעטש" תעה"בתכ
 לש תומיאופה ומכ תידוהיה-תיטיבוסה תורפסה לש תובושח תוריצי ומסרפתנ "ןרעטש"ב
 השמ לש תרדהנה הזורפה ;"הרז הנותחב" ,"םילוגע תועובש" ,"ךדואמ לכב" קיראכ יזיא
 תדימ" ;"רבשמ תחפשמ" רתסנ רעד לש ןאמורה ;"הרטיוב" והזחמו "םיאנמלֶזה" קאבלוק
 .דועו ןוסלגרב .ד לש "רפינדה דיל"ו "ןידה
 ןוטקמל" 5% :ןישורבוד לאקזחי בתכ ,ולש 15-ה לבוי לגרל "ןרעטש" תעה-בתכל ותכרבב
 ותריציש וא ,רושק היהי אל ומשש תוצעומה-תירבב ידוהי רפוס ןיא ,רענ דע ןקזמ ,לודג דעו
 תעה-בתכ דקש םינש 15 ךשמב .'ןרעטש' תעה-בתכ יפד לע תרחא וא וז הדימב החפוט אל
 .םירפוסה-יתווצ לש םתחימצ תא ץירממ אוהש םע ,םיליחתמ םירפוסל םח תיב תויהל
 לש תניוצמהו הלודגה הגולפה תא תעה-בתכ הבירו חפיט ,קסנימב ,היסורולֶאבב ותיינסכאב
 תידוהיה תיטיבוסה תורפסה לש הרשבמ רשבל ויהנש םירקבמו םיררושמ ,םינקיאזורפ
 ."הלוכ
 תוחתפתהו גושגש תפוקת התיה םישולשה תונש לש הנושארה תיצחמהו םירשעה תונש
 םיגשיה לשו יתבר הפונת לש םינש ולא ויה .קסנימב תידוהיה תורפסה לש תיביסנטניא
 -תירבב תידוהיה תיטיבוסה תורפסה לש טלוב זכרמל התיה קסנימ .תורפסה הדשב םיבושח
 .םיידוהי םירפוס לש תיצרא-לכ הדיעו קסנימב הכרענ 1931 ףוסב .תוצעומה
 ,קסנימב תידוהיה תורפסה לש לוסיחה ךילהת ליחתה םישולשה תונש לש הינשה תיצחמב
 .ריעב םידוהי תוברת-ינקסעו םירפוס תדמשה לשו ןירשימב תוינפוג תופידר לש ךילהת
 -תירבב תידוהיה תוברתהו תורפסה לש ןנכותמה ילאטוטה ןברוחה חתפנ קסנימב אקווד
 קיראכ יזיא ורסאנ 1937 תנשב .דניקסיז ביל רפוסה תמּוהו רסאנ 1936 תנשב .תוצעומה
 השמ ןנוחמה ןקחשה ,ןייטשנורב השאי ,ץֶאינוד .ח תורפסה-ירקבמ ,קאבלוק השמו
 .םירחאו זיוהנזור .ל ,יקסנירבולוו .א ,'ץיבורשא .א םיעדונה תוברתה-ינקסע ,יקסלאפאר
 .1937-ב ,הנשב הב ותמוה םבור
 ,תשחול תלחג וזיא קסנימב תאז-לכב הרייתשנ ןיידע ,1937-1936 םינשב םילוסיחה רחאל
 םינשהמ "ןרעטש"ב .תינמרגה השילפל דע םיידוהי םייתורפס םייח לש קיז בהביה ןיידע
 םיידוהיה םירפוסה לש ןכו קסנימב ובשי ןיידעש םירפוסה לש תוריצי ומסרופ 9
 -םירפוס לשמ םיבתכ תעה-בתכב ואבוה תאז דבלמ .תיזכרמה היסורבו הניארקואב ויחש
 ,יקסבונאגאק םירפא) היסורולֶאבב ועקתשהו םיצאנה ינפמ וטלמנש ןילופמ םיידוהי םיטילפ
 וליפא ומסרופ .(םירחאו קירדוש .י ,ףרודנשא .י ,רפאנש רב ,רכאמצימ .ד ,ןייטשרוב .מ
 .ותומל םייתנש תאלמל ,גרבנסייו תאמ רופיס םסרופ ןכ .יולה הדוהי 'רמ םימוגרת
 ותתמהו ורסאמ םע שדחתנ קסנימב תידוהיה תורפסה לש תיסיפה הדחכההו לוסיחה ךילהת
 .1941 ינויב דורלסקא קילז ררושמה לש
 תיטסינומוקה הגלפמה ידיב עצּובו ןגרואש ,קסנימב תידוהיה תורפסה לש לודגה הנברוח תא
 תורפסה לש םירידנ םידירש ריעב ובירחה םיצאנה .רלטיה םילשה ,יטיבוסה ןוטלשהו
 ,הקיאדּוי לש םיקתוע יפלא ,ףלק לע םיבותכ םיקתוע תורשע ,תידוהיה סופדה-תונמאו
 .קסנימ-וטיגב ופסינ (זיוהניימ עטנ ,תוכרב לחר) םידחא םידוהי םירפוס .הפי תורפסו

 .(שידיי) .קסנימ ,6.7.1940 םוימ "רבאיטקָא" .8
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 קיראכ יזיא ררושמה

 תא דחוימב ריאהל יואר ,הפוקת התואב קסנימב תידוהיה תורפסה לש התוחתפתה רוקיס םע
 .םירפוסה ןמ םידחא לש םהייח ךרד

 קיראב יזוא
 ,רלדנס היה ויבא .קסניממ קחרה-אל ןיבמָאז הנטקה הרייעב 1898-ב דלונ ןנוחמה ררושמה
 היה ןכ .םיאלמשח תווצב ,תחקרמ-תיבב ,היפא-לעפמב לעופ היה קיראכ .ןחדב -- ובס
 .ןרפס ,הרומ ,ןודעומ-להנמ
 וריש תא קיראכ םסריפ 1920 תנשב "*."ןויצ-יריעצ" רבח ררושמה היה וירוענ תונשב
 ןושארה ויריש רפס עיפוה 1922 תנשב ."טלעוו עשיטסינומאק יד" תעה-בתכב ןושארה
 הובגה יתונמאה-יתורפסה ןוכמל קיראכ לבקתנ הנשב הב .(טטר) "רעטיצ" ,שידייב
 ידוהיה רודמב וידומיל םייס ןכמ רחאל .םינש שולש דמל ובש ,בוסּוירב .ו ש"ע הבקסומב
 תיתורפס תוליעפל רסמתהו קסנימל רזח אוה .הבקסומב 2-ה תיתכלממה הטיסרבינואה לש
 תעה-בתכ לש יארחאה ךרועה רָּפסִמ םינשו ריכזמה ,תכרעמה רבח היה .תצרמנ תיתוברתו
 רבחכו יזכרמה לעופה-דעוה רבחכ ,היסורולָאבב תובושח תודמע ספת קיראכ ."ןרעטש"
 .םיעדמל תיסורולֶאבה הימידקאב ןינמה ןמ אלש
 לכ .םזינומוקהו הכפהמה תואידיא לע קבאמל יטויפה ונורשכ לכ תא שידקה קיראכ יזיא
 .םזינומוקהו הכפהמה סותאפב םייּוור ולש תומיאופהו םירישה

 רשאתמ רבדה .762 'מע ,1964 ,ביבא-לת ,"ןייטש א ףיוא לגיפש א" רפסב קיראכ לש היפארגויבה יפ-לע .9
 רודמה ,וננמז תודהיל ןוכמה ,תירבעה הטיסרבינואה -- הטיול .ל ,קסנימ שיא לש ותודע ירבדמ םג
 .תוצעומה-תירבב תינויצה העונתה :אשונה ,פ"עב דועיתל
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 איה ,תיטיבוסה תידוהיה תורפסב דבכנ גשיהכ הרכוהש ,(1924) "קסנימ תוציב" המיאופה
 תויוור הגותבו הבר הבהאב .םיחרזאה-תמחלמב הכפהמה ירוביגל תשדקומ תיפֶא העירי
 .ריעב תידוהיה םעה-תלד לעו קסנימ ריעה לע תורושה
 -תלוטנ ,תעקושה תידוהיה הרייעה תא קיראכ ראתמ (1925) "םחל" ולש המיאופב
 .המדאה תדובע ,תיביטקודורפ הדובעל רבעמה תאו ,יתרוסמה הייח-חרוא םע ,םייוכיסה
 קומע באכב ךא ,שדחל ובל לכב ןותנ ררושמה .שדחהו ןשיה ןיב תּודדומתה ךכב האור אוה
 59 "...ימשיטנא םשב םידוהי-תרייע יתוא התניכ םויה" יכ ,קעוז אוה
 ,המדאה-תדובעב תוצעומה-תירבב םידוהי תוזחאתה לש בהלנ דיסח היה קיראכ יזיא ,בגא
 זוחלוקל הבורמ בל-תמושת שידקה אוה יכ עודי .וז היעבל ,ירוביצ ןקסעכ ,תישיא רסמתהו
 .ןירדָא'צש הרייעב ידוהיה
 ותיבב קיראכ םע תופוכת שגפנ הלאה םירוטה-בתוכ היה םירשעה תונש לש הינשה תיצחמב
 תוימואל תולאשב םיחוכיו ומע להינ רפסמ םימעפו דורלסקא קילז יאקסנימה ררושמה לש
 רתוי םיוָש *'םינירדָא'צש רסירת יכ ותעד תא בר טהלב עיבמ היה קיראכו .תונוש תוידוהי
 ...ולוכ םזיניתשלפה רשאמ
 רקחנ אל ןיידע םנמאש ,קיראכ לש היפארגויבב דחא טרפ ןאכ איבהל יואר ךכ םע רשקהב
 בורקה חרזמה תקלחמב הבקסומב קיראכ רקיב 1933 תישארב .בר ןינע וב שי ךא ,םות דע
 השקבה לש הנושארה הסריגה .לארשי-ץראב רוקיב תכירעל הרזע שקיבו ןרטניאמוקה לש
 תובשיתההו לארשי-ץרא לע המיאופ בותכל ידכ ,רמולכ ,"הריצי םשל תּוחילש" :התיה
 תורפסהו ללכב תידוהיה הדובעה יניינע יכ ,קיראכ רפיס החישה ךלהמב .םש תידוהיה
 םגפ אוצמל םיסנמש ,ודגנ תוגירטניא תולהנתמש ,דואמ םיכבוסמו םיעגי טרפב תידוהיה
 עוסנל ותינכת תא םישגהל ול רוזעל שממ םינונחתב הנפ ףוסבל .'דכו וירישב יגולואידיא
 .55...בוט אָצומ וליבשב הווהיש רבד ,לארשי-ץראל
 ,םוקמ-לכמ ."ןויצ-יריעצ" לש סומכ קיז ןיידע בהביה ררושמה לש ובל קמועבש רשפא
 .םהה םימיב קיראכ לש ושפנב הררשש תּוינש ןימ לע ,רּומח ימינפ רבשמ לע דיעמ רבדה
 תייעבל תשדקומה ,"ךדואמ לכב" ולש תעדונה המיאופה תא קיראכ םסריפ 1927 תנשב
 תידוהיה הרייעב תלהנמה הידוהי הרומ -- אוה המיאופה לש ישארה הרוביג .הרייעה
 .יטיבוסה רפסה-תיב דעבו "רדח"ה דגנ קבאמ ,שדח יִוהלו םישדח םייחל קבאמ
 םיביטומ ,תינכפהמ-םורטה היסורולֶאבב ןוגיו תודידב לש םיביטומ ,םיילאיצוס םיביטומב
 ,(1936) "הרז הנותחב" המיאופה לש תורושה תועפושמ רתוי בוט ןמז לע םולח לש
 .ןחדבה -- ררושמה לש ובס אוה הב ישארה רוביגה לש סופיטבאהש
 הגרדממ יטיבוס ררושמל בשחנו תרצויה ותחירפ אישב קיראכ היה 1935-1934 םינשב
 םיחבשל הכז אוה .הלוכ תוצעומה-תירבב אלא ,היסורולָאבבו קסנימב קר אל הנושאר
 תובושח תוירוביצ תודמע ספת ,ןיּוצ רבכש יפכו ,יטיבוסה ןוטלשהו תיטסינומוקה הגלפמהמ
 .רתויב
 לש תיאשחה תיטילופה הקלחמה ידי-לע קיראכ סנכוה ומצע ןמז ותואבש ,רמול דוסי שי ךא
 5.וילע עישרמ רמוח ףוסיאב לחוה זא רבכו ,םידושחה תמישרל ד"וקנ

 .(שידיי) .91 'מע ,1970 ,הבקסומ ,(םירחבנ םיבתכ) ךדואמ לכב ,קיראכ יזיא .0
 .לודג ידוהי זוחלוק םש היה .קסיורבובמ קחרה אל תידוהי הרייע -- ןירדָא'צנש 1
 .90-89 'מע ,ביבא-לת ,1962 ,43 'סמ ,"טייק ענעדלאג יד" ,קיראכ יזיא לע תונורכז ,יקסבורטסוא .ל .2
 .92 'מע ,יקסבורטסוא .3
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 תוננתסה רשפיאש קיראכ םשאוה ,היסורולָאבב םייטיבוס םירפוס תפיסאב ,1937 סראמב
 שמיש קיראכש ,"ןרעטש" יאקסנימה תעה-בתכל "חרבומ ינמואלו יטסיקצורט רמוח"
 אצמנ 'ןרעטש' תעה-בתכבו םירפוסה תורדתסה לש תידוהיה היצקָאסב" :ישארה וכרועכ
 לעילב-ינבל ורשפיאש תּוננאשה עגנלו תנוּונמ תימצע ןוצר-תועיבשל ,יטילופ ןורוועל םוקמ
 תא עצבלו וניתורושל רודחל םייטסישאפ םינלבחלו םינכוסל ,םיינמואלו םייטסיקצורט
 53. "םיילטורבה םהיעשפ
 ילויב 24-ב ספדנש "רמשמה לע" וריש היה ררושמהמ הנורחאה היחה םולשה-תשירד
 ."רבאיטקָא" יאקסנימה ןותעב 7
 קיראכ הנּוע קסנימב ד"וקנב הריקחב יכ עודי .ררושמה לש ורסאמ ךיראת קוידב עודי אל
 5 ומצע יפלכ תומשאהה לע םותחל וילע ופכו תושק
 ירפוס" ןוקיסכלב .ןכיהו יתמ קוידב םיעדוי ןיא .קיראכ תמוה ,1937 ,הנש התואב
 היפארגויבב ."1937-ב תמ" :רּומא (1959 קסנימ ,תיסורולֶאב) "תיטיבוסה היסורולָאב
 1937 תנשב" :רּומא (1964 ביבא-לת ,שידיי) "ןבא לע יִאר" רפסב 'זאקיפ לדנמ םסריפש
 :רמאנ (קרוידוינ ,שידיי) "השדחה שידיי תורפסל ןוקיסכל"ב ."שוריגב םש-יא הפסינ
 וניע םהבש ,םינוש םייסור רהוס-יתבל ותוא וררגו קסנימב קיראכ תא ורסא 1937 ינויב"
 ןופצב ,ינדווזָאבוחוס הנחמל רבמטפסב ותוא ואיבה תעדה"ףוריט לש בצמב .תושק ותוא
 ."תוומל הנּוע םשו ,היסור
 ךכו ,םוגרתב ןהו רוקמב ןה ,קיראכ לש וירפס לכ תויטיבוסה תוירפסהמ וקחרוה 1938 תנשב
 .!ורכז תא לילכ תוחמל ושקיב

 דורלסקא קילז
 ידוהיה ררושמה ףקיש אל ,ותפוקת לש טעמכ םיידוהיה םירפוסהו םיררושמה לכמ ינושב
 ;תיטסילאיצוסה הָינבה יורקש המו הכפהמה תויעב תא ותריציב דורלסקא קילז יאקסנימה
 ןמא ...ונימב דחוימו גונע ןקיריל" היה דורלסקא ."תוילאיצוס תונמזה" םוש אלימ אל אוה
 יכ ,רמא קירָא סכאמ עדונה תורפסה-רקוח *."דואמ זעה םג ךא ,דואמ גונעה ירילה רישה
 .תוצעומה-תירבב ונלצא רתויב בלה-ייולגו רתויב םיבוטה םיררושמה םע הנמנ דורלסקא"
 ,יתונמאה םדוחיי לע םיחבשל וכזש ,דורלסקא יריש ךא *'"...הפורצ הקיריל קינעמ אוה
 םייתורפסה םיגוחה ידי-לע תיטילופ-לאיצוסה הניחבה ןמ הרומח תרוקיב םהילע החתמנ
 .תוקוחר םיתעל רוא ואר םה ןכ-לעו ,םייטיבוסה-םייתגלפמה
 יתרוסמ ידוהי ךוניח לביק אוה .הנליו ךלפ ,ונ'צֶאדולומב 1904 תנשב דלונ דורלסקא קילז
 יבעמבש בובמאטבו ונ'צֶאדולומב םייממעה רפסה-יתבב דמל לוח ידומיל .הבישיבו רדחב
 .הנושארה םלועה-תמחלמ תונשב לרוגה וליטה וילאש םוקמ ,היסור
 יגוגדפה ןוכמה לש ידוהיה רודמבו בוסּוירב .ו ש"ע יתורפסה ןוכמב ,הבקסומב דמל אוה
 .ותופסיהל דע רציו יח הב ,קסנימל דורלסקא אב ןכמ רחאל .הבקסומב
 ויריש ץבוק ,"רעקעוו" יאקסנימה ןותעב םיריש ררושמה םסריפ 1923-1921 םינשב

 :89 'מע ,קסנימ ,1937 ,3 'סמ ,"ןרעטש" תעה-בתכ ,תיטסיבָאשלוב תונרָטל .4
 .93 'מע ,יקסבורטסוא .5
 .(שידיי) .הבקסומ ,1963 ,1 'סמ ,"דנאלמייה שיטעוואס" ,בגשנ טקש ,ןיבור הקבר .6
 .(שידיי) .768 'מע ,ןבא יבג לע יאר 7
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 רוא האר ,1932-ב ,םינש רשע רובעכ קר .1923 תנשב עיפוה (טטר) "לּפַאצ" ןושארה
 ."םיריש" ורפס קסנימב
 ךרועכ דבעו "ןרעטש" יאקסנימה תעה-בתכ לש תכרעמה רבח דורלסקא היה 1932 תנשמ
 .היסורולֶאבב יתכלממה ידוהיה האצוהה-תיבב
 ףא גיוא" םיריש-ץבוק -- 1937 תנשב ;"םיריש בושו" רפס איצוה אוה 1935 תנשב
 לייח יריש" ץבוק -- 1939 תנשבו םיריש רפס -- 1938 תנשב ;(םייניע עבראב) "גיוא
 .יסור םוגרתב ויריש ץבוק םג עיפוה 1937 תנשב ."םודאה אבצב
 ליבשב דביע אוה .יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתה תדובעב םג ףתתשה דורלסקא קילז
 לש םיביטומה יפ-לע ,ןאהאק הילא םע דחי בתכו ןדאפדלוג לש "הפשכמה" תא ןורטאיתה
 .ןורטאיתב הגצהל לבקתנש הזחמ ,םירפס רכומ ילדנמ
 האצותכ ,ופרוצ הניארקואו היסורולֶאב לש ברעמה ילבחש רחאל ,19407ו 1939 תונשב
 ,הנליוּג קוטסילאיב םירעב דורלסקא רקיב ,תוצעומה-תירבל ,ינמרגה-יטיבוסה םכסההמ
 דואמ םח סחי הליג אוה .הלא םילבחב תידוהיה תוברתהו תורפסה לש ןבצמב בר ןינע הליגו
 ויהש םיידוהי םירפוס לאו םישדחה םייטיבוסה םילבחה לש םידוהיה םירפוסה לא םג
 עדונה ידוהיה רפוסה לש ותב תא דורלסקא ריכה ,קוטסילאיב תא ורקבב .ןילופמ םיטילפ
 ולרוג תא הארנכ ועבק הלא תוערואמ .םיאושינה תירבב המע אבו גרבנסייו ריאמ השטיא
 .תוטרפ רתיב םריאהל יוארה ןמו ,ררושמה לש יגארטה
 יכ עדונשכ החמשה התיה הבר" % :יח דָע רפסמ הנליווב דורלסקא קילז לש ורוקיב לע
 .שארב דורלסקא קילז םע ,קסניממ םידוהי םירפוס לש הנושארה תחלשמה העיגמ הנליוול
 לש יארחאה ךרועה ,םהילע הנוממה 'רמוש'הו ןאהאק הילא ,דורלסקא) םהל וכרע
 ךרועה גאדומ סנכנ ...דחא רקוב ...תראופמ םינפ-תלבק (לֶאדומ ,יאקסנימה 'רבאיטקָא'
 ול ועידוה םשו הגלפמה לש הרבסהה-תקלחמל ןמזוה שמא יכ רפסמו ...'סעמע רענליוו' לש
 ...יסעמע רענליוו' ןותעה תעפוה קספית הגלפמה תטלחה יפל יכ
 .דורלסקא קילז ולוק אשנ -- !תאז םע םילשנ אל --
 .לֶאדומ לאש -- ?תושעל ךתעדב המ --
 ...הנניא הנליו יכ ריבסאו הגלפמל ךלא ךּולה --
 .ומוקממ םעזב לֶאדומ םק -- ?תושעל רמוא התא המ --
 .דורלסקא ןעט -- ,עובתלו הגלפמל תכלל ךירצ --
 .לֶאדומ רמא -- !ךלת אל --
 .ןותע אלב ראשית הנליווש ןכתיי אל תמאב אלה -- ,ןאהאק ברעתה -- ,לֶאדומ רבח --
 ."...לאדומ רמא -- ,תכלל וסנ ,אברדא !?התא םגה --

 ךא ,קסנימב םייזכרמה הגלפמה-תודסומל אלו הנליווב הגלפמה-תודסומל אל ,וכלה אל םה
 .ךכ לע דימ העדי יאדו ד"וקנה
 "סעמע רענליוו" ןותעל עגונב דורלסקא לש ותוגהנתה התיה תיטיבוסה תואיצמה יאנתב
 םסריפ 1940 ראונאיב 1-ב .וז ותוגהנתהב ךישמה אוהו .שפנ-תוריסמ תניחבב קפס אלל
 םירפוסל ארק ובש ,"1940 תנשב דובענ המ לע" רמאמ יאקסנימה "רבאיטקַא"ב דורלסקא
 םהל שפחל ואבש תיבה-ילוטנו םירוקעה תובבר תולבס תא םהיתוריציב ףקשל םיידוהיה
 ...שדח תיב

 .(שידיי) .25-24 'מע ,1949 ,זיראפ ,לגמהו שיטפה ןיב ,יקסניגר'צאק .ש .8
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 דורלסקא קילז ררושמה

 היה שגרנ ,לשמל ,ךכ ."תוינמואל" תויטנ דורלסקא הליג קוטסילאיבב ּורקַבב יכ ,עודי
 יאשראווה רמזה-ןזחה טילפכ זא ההש קוטסילאיבב .תבשב תורוגס תוידוהי תויונח הארמל
 םגו "ירדנ לכ" רישי יכ ונממ עבת להקה .טרצנוקב עיפוהש ,יקציבוסוק השמ עדונה
 ...רמא ,הז ןוגינ יתעמש אלש הנש 20 יל הז ;"ירדנ לכ" רישי יכ דואמ ריצפה דורלסקא
 קסנימל הלאה םירוטה בתוכ רזח 1940 ףוסב .הבְרק תונערופב דורלסקא שח ןוכנ-לא
 **.דורלסקא תחפשמ תא רקיבו ,םינש שש טעמכ שוריגב השעש םוקמ ,קוחרה ןופצהמ
 םינשה שש לע רצקה רופיסל לכה וניזאה הלילב רַחאה דעו ורדחב ררושמה לצא ונסנכתנ
 הֶליג דחוימ ןינע .תישפנ הקעומב אוה יורש יכ היה רכינ .דואמ שגרנ היה קילז .ורבעש
 וידידימ םיבר יכ ריבסה אוה .הנחמבו רסאמב םייחה לש יִוהה יטרפו תוטוזה לכב אקווד
 אוה יכ היה םשורה ךא .םהייח לע ישחומ גשומ ןושאר רוקממ לבקל הצור אוהו םש םיאצמנ
 ...הנחמו רסאמ ול יופצש ששוח ומצע
 םייטיבוסה םיידוהיה םירפוסה תפיסא יאקסנימה םירפוסה-תיבב המייקתנ 1941 יאמב 30-ב
 יכ ,ותאצרהב ןעט ,בוקניל סאכימ ,היסורולֶאבב םייטיבוסה םירפוסה דוגיא ר"וי .ריעבש
 .הווהה תא ידדצ-לכ ףוקיש םיפקשמש םירפס ורצי אל םייטיבוסה םיידוהיה םירפוסה"
 הארנכ ,עיבה דורלסקא קילז * "...ךרע יבר םייתורפס םירוביג ובציע אל םירפוסה
 אל" יכ ,עבק ולש םויסה-ירבדב בוקניל סאכימש םושמ ,"םייסרוקיפא" תונויער ותעפוהב

 -ןב הלאה םירוטה בתוכ היה םישולשה תונש לש הנושארה תיצחמבו םירשעה תונש לש הינשה תיצחמב .9

 .דורלסקא קילז ררושמה םע דדוימ היהו בורקמ ריכה ,דורלסקא תחפשמב תיב

 .קסנימ ,1.6.1941 םוימ "רבאיטקַא" .0
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 הובג רעָש היסורולָאבב תידוהיה הרישל יכ שיגדהל לדתשמ אוהשכ דורלסקא רבחה קדוצ
 59."השדח הריצילו הפונתל ןברדלו ררועל אלו םידרהל הלולע וזכ השגדה .יתורפסה קושב
 הדבּועכו ,תידוהי תונמואלב םשאוה אוה "'.דורלסקא רסאנ ,יאמב 31-ב ,הפיסאה תרחממ
 ידוהיה ןותעה תריגס ןינעב הנליווב ררושמה תוגהנתה השמיש ןכא המשאה לש תירקיע
 9'."סעמע רענליוו"
 -תיב רצחב דורלסקא קילז הרונ ,קסנימל םינמרגה תשילפ ינפל םייִמוי ,1941 ינויב 26"ב
 :דורלסקא קעז ולפנב יכ רפסמ ,הגירהה תעב חכנש ,ןאהאק הילא רפוסה .יאקסנימה רהוסה
 62 "!םלוע לש ונובר ,יוא !אמא"

 קאבלּוק השמ
 .הנליו דיל ןוגרומס ריעב 1896 תנשב דלונ קאבלוק השמ יאזחמהו ןטסינאמורה ,ררושמה
 ידוהי ךוניח לביק אוה .םיירפכ םידוהיל תב התיה ומאו ,רעי יקסעב רוסרס היה ויבא
 ,הנבוקב קאבלוק ררוגתה הנושארה םלועה-תמחלמ תונשב .תובישיבו רדחב דמל ,יתרוסמ
 לא קאבלוק אב 1918 תנשב .ימוקמה ידוהיה םימותיה-תיבב תירבעל הרומכ םש שמיש
 םירמאמו םיריש םסריפ אוה .םיידוהיה םייממעה רפסה-יתבב הרומכ דבעו קסנימב וירוה
 ךישמה םש ,הנליוול רבעו קסנימ תא קאבלוק בזע 1919 תנשב ."רעקעוו" יאקסנימה ןותעב
 ,הנליוול רזח םשמ .1923 דע תוקחדב הב יחו ןילרבל אצי 1920 תנשב .תיגוגדפה ותוליעפב
 .ידוהיה םירומל-רנימסבו תוידוהי תויסנמיגב שידיי תורפסל הרומכ דבע הב
 אוה .תוצעומה-תירב לש בהלנ דיסח ויתופקשהב קאבלוק היה ,רפוסה לש וידידי תּודע יפל
 תא שוטנל םלח אוה .םידוהיל םג אליממו תושונאל העושי חמצת םשמ יכ תּונכב ןימאה
 בזע קאבלוק .ומולח םשגתנ 1928 תנשב ."הָוחאהו ןויושה ,שפוחה ץרא"ב עקתשהלו ןילופ
 9 .וירוה ויח םש םוקמ ,קסנימב ותחפשמ םע עקתשהו רבע ,הנליו תא
 תובר ועיפוה רבכ .ידוהיה ארוקה לע בוהאו עדונ רפוס קאבלוק השמ היה רבכ ןמז ותוא
 "קנארפ בקעי" םשב הזחמ ,(1922) "םישדח םיריש" ,(1920) "םיריש" :ויתוריצימ
 .דועו (1926) "'ב םוי" םשב ןאמור ,(1924) "םירפא ןב חישמ" םשב הזחמ ,(1923)
 יתורפסה תעה-בתכבו "רבאיטקָא" ימויה ידוהיה ןותעב ףתתשהל קאבלוק ליחתה קסנימב
 .םימדוקה ויתורישמו וירישמ רחבמ קסנימב עיפוה 1929 תנשב ."ןרעטש"
 תעה-בתכב המסרופש ,"םיאנָמלֶזה" איה קסנימב הָבָתְּכ קאבלוקש תירקיעה הריציה
 ראתמה רפס והז .1935-בו 1931-ב ,םיכרכ ינשב רפסה עיפוה ןכמ רחאל ."ןרעטש"
 הגופס הריציה .יטיבוסה םייחה-יֶוהב תיאקסנימ תידוהי החפשמ לש הלרוג בר רומוהב
 יוצמשו קוחצמ עקפתמ (ארוקהו) רבחמהש ,ןושארה ידוהיה-יטיבוסה רופיסה" והז .המכח
 % "...רומוה לש עפש וב

 .הלאה םירוטה-בתוכ לא ,גרבנסייו לרָּפ ,דורלסקא קילז תשא לש יטרפ בתכממ .1
 הפ-לעב תונורכז דוסי לע תרפסמ ,הצרא התלעש ,ןאמדירפ הינאמ ,יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתה תינקחש .2

 לכ ואצוה ינויב 26-ב :יאקסנימה רהוסה-תיבב זא בשי אוה םגש ,ןיקזוירָאב השירג יתורפסה רקבמה לש

 םהילע ודקפו -- ינש דצל םייטילופהו דחא דצל םיילילפה -- רהוסה-תיב רצחל םהיאתמ םיריסאה
 .ובגב הרונ דורלסקא קילז .שא יחטמב וחתפ םייטילופה לעו ,קלתסהלו ץורל םהל ןתינ םיילילפה .ץורל
 .לצינ הזכ חרואבו םיילילפה דצל רובעל חילצה ןאהאק הילא רפוסה

 .128 'מע ,ביבא-לת ,1962 ,43 'סמ ,טייק ענעדלָאג יד .םדאה ,יאמבה ,הרומה קאבלוק השמ ,'ץיגליג .| .3

 .(שידיי)

 .(שידיי) .114 'מע ,1958 ,קרוי"וינ ,תוצעומה-תירבב םיידוהי םירפוס ,רגינ .ש .4
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 קאבלוק השמ ררושמה

 אוה רתויב עורגה" :רמא קיראכ יזיא .יולג ןוצר-יאב רפסה תא הלביק תיטיבוסה תרוקיבה
 תויומדה לע ןהו תויבויחה תויומדה לע ןה רבחמה עיפשמ ומצע רומוה ותואש
 5." תוילילשה
 בתכמב זמרמ אוה ךכ לע .תיטיבוסה תואיצמל לגתסהל קאבלוקל היה השק ,הארנה יפכ
 %.במולוג יאנליווה ודידיל
 תנשב .הינמרגב וייח לע תיפארגויבוטוא המיאופ קסנימב קאבלוק םסרפמ 1933 תנשב
 -בתכ לש תורבוח תרּושב םסרפתמ 1936 תנשב .םירחבנ םיריש ךרכ קסנימב עיפומ 4
 םייתכלממה םיידוהיה םינורטאיתה תומב לע גצוהש "ערטיוב" הזחמה "ןרעטש" תעה
 דמעש ידוהי יסרוב ראותמ הב ,"בודיגמ ןימינב" ,הידמוק םג בתכ אוה .הבקסומבו קסנימב
 .1919-ב ינלופה שוביכה ימיב תיסורולֶאב הרייעב םינזיטראפ תצובק שארב
 ומצעב רביח אוה "ערטיוב" והזחמל םג .הקיסומה תא ומצע קאבלוק רביח וירישמ םיברל
 תקהל ינזאב םתוא רשו ארק אוה ,םהינוגינ םע דחי ורצונ הז הזחמ יריש .הקיסומה תא
 97 .יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתה
 קוידב םיעודי אל .הפסינ תודחא םינש רובעכ .1937 תנשב קסנימב רסאנ קאבלוק השמ
 ."1940-ב תמ" :רמאנ "תיטיבוסה היסורולָאב ירפוס" ןוקיסכלב .ותומ םוקמו ותומ ךיראת
 שוריגב תמ" :רומא (שידיי) "ןבא יבג לע יאר" רפסב 'זאקיפ לדנמ םסריפש היפארגויבב
 ."1940"ב
 שוריגב תמ" :בתוכ (1966 ,השראו ,שידיי) "הנשה תומי לכב" רפסב 'ץיבוקטוג לקנעי
 ."1940 ילויב 17דב
 םיכרדב םלענ קאבלוק השמ" :בתוכ (1962 ,43 'סמ ,טייק ענעדלאג יד) רלגאו ןנחלא

 .109 'מע ,רגינ .ש .5

 .(שידיי) .757 'מע ,"ןבא יבג לע יאר" רפסב קאבלוק לש היפארגויבה ךותמ .66
 .(שידיי) .הבקסומ ,1966 ,3 'סמ ,דנאלמייה שיטעווֶאס" ,קאבלוק השמ ,רענטאלפ קיזייא .7
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 ףייט השמ

 "...רמשמ תיוולב אופק ךרתשמ ותוא ואר ,םישולשה תונש ףוסב היסור לש תוגלשומה
 יפל" :בתוכ (1958 ,קרוידוינ ,שידיי) "תוצעומה-תירבב םיידוהי םירפוס" ורפסב רגינ .ש
 12"ב יכ ןכתיי ,הנשב הב הרונ ךא ,1952 תישארב םייחב ןיידע היה אוה ,םינמיהמ םיחוויד
 ."םירחא םיטלוב םיידוהי םירפוס ורונ וב םוי ,טסוגואב

 ףייט השמ
 לדגו דלונ ובש קסנימב רוזאה יכ ,ףייט השמ רררושמה בתוכ תויפארגויבוטואה ויתומישרב
 יכ בתוכ ררושמה .ותריציל הרופ עקרק היה -- םירמז-ילכהו םילעופה ,םינולגעה רוזא --
 ,םיזילעהו םיבוצעה ,םנימב םידחוימה םעה-יריש יבלב םידהדהתמ םויה דעש המוד"
 6 "...תוללקהו תורמאה ,תודגאהו תוישעמה
 הנושארה המיאופה תא בתכ ותודלי תונשב .ררושמה לש ותריציב תשרשומ קסנימ ריעה
 םישדקומ םיריש ררושמה םסריפ 1920 ילויב .ריעה תואטמיסמ ידוהי דלי ראותמ הב ,ולש
 תשיגפ" :הדלב בתכ אוה רפסמ םינש רובעכ .םיינלופה םישבוכה לועמ קסנימ רורחשל
 ."יאקסנימ דלי םע יקסבוקאיאמ רימידאלו
 ורכזל ריש םסריפ ,תופוכת ומע שגפנ ,יקסבוקאיאמ תא דואמ ךירעהו בהא ףייט ,בגאו
 ."ןינָאסָאי ייגרָאס לא בתכמ" ,יקסבוקאיאמ לש וריש תא שידייל םגריתו
 הרהמ דע ךא *,"המידק" קסנימב תינויצה רעונה-תורדתסה רבח ףייט היה םירוענה תונשב
 לש יטסינומוקה רעונה לש יסופיט גיצנ היהו לומוסמוקל רבע ,תונויצה םע וירשק קתינ
 .םזינומוקהו הכפהמה לש אשונל יטויפה ונורשכ תא שידקה אוה .םירשעה תונש
 שדקומה ףייט לש וריש תא "רעטעברא רעגנוי רעד" יאקסנימה ןותעה םסריפ 1923 תנשב
 .ותריציב בושח בלשכ תאז ןייצמ ררושמה .ןינלל

 .128 'מע ,ףייט .מ .8

 .פ"עב דועית ,הטיול .ל .9
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 ירועישב ,תיאקסנימה הטיסרבינואב דומלל ליחתהו ברע-רפס-תיב ףייט םייס 1923 תנשב
 הצובקה ינגראממ דחא 1924 תנשב היה אוה .תשורח-תיבב דבוע היה םויב .ברעה
 .וז הצובק לש יארחאה ריכזמכ ןהיכו ,"רעטעברא רעגנוי רעד" תיאקסנימה תיתורפסה
 ,תידוהיה תורפסהו הפשה רודמל ,יאבקסומה יגוגדפה ןוכמל ףייט השמ לבקתנ 1928 תנשב
 ."סעמע רעד" ןותעה לש הליל-היגמכ דבע ןמזב ובו
 רפס תא איצוה הרהמ דעו ,קסנימל ררושמה רזח םישולשה תונש לש הנושארה תיצחמב
 תנשבו ,"יתוחא ,םיראטילורפ תב" ,ויריש רפס קסנימב עיפוה 1935 תנשב .ןושארה ויריש
 ."םדוא וא תוומ" ויריש ץבוק -- 6
 ןורטאיתב גצוה הזחמהו ,לבאּב קחציל "העיקשה" תא תיסורמ ףייט םגרית 1935 תנשב
 .יאקסנימה ידוהיה
 סנ ךרדב בשי ,תויפארגויבוטואה ויתומישזוב בתוכ אוהש יפכו ,ףייט רסאנ 1937 תנשב
 .םינש 4-כ רמולכ ,תינמרג-תיטיבוסה המחלמה ץורפל דע -- דואמ טעמ
 ויריש רפס עיפוה 1958 תנשב .הבקסומב רּוגל ףייט רבע הינשה םלועה-תמחלמ רחאל

 ."ףכ-תעיקת" םשב תיסורב םיריש ץבוק ןכו יסור םוגרתב םירחבנה
 םינש 4 םש דבע ףייט השמו ,"דנאלמייה שיטעווָאס" תעה-בתכ עיפוהל ליחתה 1961 תנשב
 ,םירחבנ תומיאופו םיריש רפס שידייב עיפוה 1966 תישארב .יטויפה רודמה תא להינו
0, ,| 
 תא שידייל ישפח םוגרת םגריתו שדח םיריש רוזחמ ףייט השמ רצי תונורחאה וייח תונשב
 .םירישה-ריש
 .1969 תנשב בל-תפקתהמ הבקסומב תמ ףייט השמ

 ןורטאית 7
 םלועה-תמחלמ ברע .הבורמ תוחתפתה תוצעומה-תירבב ידוהיה ןורטאיתל התיה ,עודיכ
 .תוינורטאית םיבבוח-תוקהלו םייתכלממ םיידוהי םינורטאית 20-כ הנידמב ויה הינשה
 ,ןא'זדיבוריב ,םירק ,בוקראח ,קסנימ ,בויק ,הבקסומב םינורטאיתה םיללכנ הז ןובשחב
 קסנֶלומס ,הציניווב םיעובק םיסיסב םע םידדונ םינורטאית תרוש ,בויקב םידליה-ןורטאית
 .םירחאו
 -תירבב רתויב םיטלובה םיידוהיה םינורטאיתה דחא היה יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתה
 אלא ,קסנימב קר אל תידוהיה תוברתה תוחתפתהב דבכנ םוקמ קפס-אלל ספתו תוצעומה
 .הלוכ הנידמב
 הלכשהל תידוהיה היצקַאסה .קסנימב ידוהי ןורטאית םיקהל תונויסנ ושענ 1921 תנשב רבכ
 ןויסנ הל היה אל הקהלה .בונוטרָב עשוהי לש ותלהנהב תיתמארד-תידוהי הקהל הביכרה
 תוגצה תכרוע התיה םעפל םעפמו ,רתוי תינבבוח הָיפואב התיה איהו ,יתונמאו ינוגרא
 ,ןירבוק לש "רפכ ןב" ,ןייבשריה לש "קירה קדנופה" :רָאסורג .ב ש"ע ידוהיה ןודעומב
 .'דכו ץרפ-ברע ,יקסדנא לש "קובידה"
 (היסורולֶאב לש יתכלממה ידוהיה ןורטאיתה :ימשרה םשה) יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתה
 ראורבפב .הבקסומב תיתנש-4 ןפלוא-תדובע לש ךרד השע הליחת ךא .1926 ויתסב דסונ
 ןורשכב םיננוחמ םידוהי םידלי 8 לש הצובק קסנימב יקסלאפַר השמ ןקחשה ןגריא 2
 דסייו הבקסומל םהמע עסנ ,תיתמיב תוברתל יסורולֶאבה ןוכמה תטלחה יפלו ,יתמארד
 4 הבקסומב ודבעו ודמל יאקסנימה ינורטאיתה ידוהיה ןפלואה ידימלת .ינורטאית ןפלוא
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 :תוגצה תרוש וניכה םה ןמזה ךשמב .םייאבקסומה המבה-ינמא יבוט לש םתכרדהב םינש
 םייס 1926 תנשב ."תימלוש" ,"םירופ" ,"קולייש" ,"םילבכב שּולפב" ,"ןֶאפאקס" ,"רדח"
 .יתכלממ ןורטאיתכ םקו קסנימל אב ,הבקסומב ותוליעפ תא ןפלואה
 ןורטאיתה תמב לע ויתוגצהב יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתה חתפ 1926 רבוטקואב 15-ב
 תסנכה-תיב ןינב -- ומצעל ןינב ןורטאיתה לביק הרהמ"דע .ןושארה יסורולֶאבה יתכלממה
 :שדחמ הזה ןורטאיתה-ןינב הנוב 1936 תנשב .יקסראדולוו-בוחרב רבעשל יתלהקמה
 היה ןורטאיתהו ,המבה תא ּונּכימו ולידגה ,תומוק עברא ןב הנבמ ופיסוה םיעלקה ירוחאמ
 .ריעב רתויב םישידחהו רתויב םיבוטה דחאל
 ,רמולכ ,1941 ינוי דעו 1926 ויתס ןמל הפוקתה לע אוה רבודמה) ותוליעפ תונש 15 ךשמב
 ןורטאיתה רבע (קסנימ תא שטנ ןורטאיתה רשאכ ,תיטיבוס-תינמרגה המחלמה ץורפל דע
 לדתשה ותלועפ תישארמל .תבכרומו הכורא תיתונמא ךרד-תרבכ יאקסנימה ידוהיה
 ,יאבקסומה ידוהיה ןורטאיתל דוגינב .ראוטרפְרה תלאשב ולשמ וק ומצעל עובקל ןורטאיתה
 לע רקיעב ולש רָאּוטרפרה תא הנבו תרצויה ותארשה תא באש םינושארה וידעצ ןמלש
 ליחתה ,(ןדאפדלוג .או ץרפ ל"י ,םירפס רכומ ילדנמ ,םכילע םולש) תידוהיה תפומה-תורפס
 ראוטרפר רידחהלו רוציל ,שפַחל תונושארה ותלועפ תונשב יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתה
 ןורטאיתה לע דחוימב רּומחה חוקיפה לש האצות התיה וז .יטילופ-לאיצוס יטיבוס ןכות לעב
 .תינוציקה תיטיבוסה התּורשכב ,עודיכ ,הנייטצהש ,קסנימב היצקָאסווָאיה דצמ
 שדקומה רמאמב חבשמ ,יקסנאשרוא ,עדונה יאקסנימה יקָאסווֶאיה תוברתה-ןקסע
 אוה .ראוטרפְרב ונּוויכ לע ןורטאיתה תא רבוטקוא תכפהמל רושעה לבוי לגרל ןורטאיתל
 ןימזה אוה .יואר ראוטרפר ומצעל רוציל ידכ םיעצמאה לכ תא טקנ ןורטאיתה" '" :בתוכ
 תא בורינשוק 'חה בתכ ,יקסלאפר 'חה לש ותעפשהבו ותמזָי יפל ...'ץיבוריאמ לצא הידמוק
 ךא הזו ,'ןיווטוב' והזחמ תא -- הקרויווָאו 'חה ,'טרָאקָל שריה' ולש תיתמארדה המיאופה
 בל םישב .'הטמלו הלעמל' ילאיצוסה יִוהה ןמ יוטיבה-זע והזחמ תא ןוסלגרב .ד 'חה בורקמ
 יכ שיגדהל שי ,יתעימשה ראוטרפרה תניחבמ הנורחאה הנשה דע ונלצא היהש קירה ללחל
 לודגה דיקפתה תא יסורולֶאבה-ידוהיה יתכלממה ןורטאיתה אלימ הזה קירה ללחה יולימב
 ."רתויב תולודגה ויתויוכזמ תחא יהזו .דיחיה אל םא ,רתויב
 ,"טרָאקָל שריה"ו "ןיווטוב" ,ליעל םירכזומה תוזחמה תא יקסלאפר גיצה 1927 תנשב
 יאמבה ידי-לע ןורטאיתה תמב לע התלעּוה הנשב הב "!.תינכפהמ הקיטנמור םירודחה
 .הגו הד הפול יפ-לע "םישבכה ןיעמ" תגצה בוניווטיל
 םיחרזאה-תמחלמ אשונל שדקוהש "היצנוורטניא" ןיוואלס לש והזחמ גצוה ןמז רובעכ
 .היסורב
 יורקש המב ונייטצהש תוזחמל ,תיטיבוסה תואזחמל ןמזה לכ רסמתה ןורטאיתה
 "תונוכמה קבאמ" תוגצהה ןורטאיתה תמב לע ולעוה 1929 תנשב .תינכפהמ היגולואידיא
 "תרעוב הברעה" ;םזילאירפמיאב המחלמה אשונב ,(רנידוג) "הקירמא" ,(יקסלופוגלוד)
 תוזחמה וגצוה 1935 תנשב .תוצעומה-תירבב תידוהיה תובשיתהה אשונב -- (הקרוויווָאו)

 .קסנימ ,7.11.1927 םוימ "רבאיטקַא" .0
 לש תוומה ןיד-רזג תא עציבש לע 1925 תנשב הרונ ,תינלופה תיטסינומוקה הגלפמה רבח ,ןיווטוב ילתפנ .1

 ול רושקל חינה אלו ,ןילופ אישנמ הנינח שקבל בריס ןיווטוב .יקסבונרָא'צ ףֶאזוי רוטקובורפה לע הגלפמה
 לש ךלפה-רש לש וייחב 1902 תנשב שקנתה ,רלדנס ,טרָאקָאל שריה .התמהה תעשב ויניע לע תשובחת
 .טרָאקֶאל הלתנ יאבצ טפשמ לש ןיד-קספ יפל .סקרקמ אצי הלהש העש ,לאו-ןופ ,הנליו
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 .(יטסילאיצוסה ןינקה לע הרימשה אשונב) רני'צבולוג יפל "הבינג"ו לבאב יפל "העיקשה"
 תוזחמה תא גיצהו םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה אשונ לא בוש ןורטאיתה רזַָח 1936 תנשב
 .יקסבוקרָצולֶאב-ליב תאמ "הרעסה"ו הקרויווָאו תאמ "ביואה"
 לש וכרד תאו ופוצרפ תא העבק תיטיבוס-אלה הקיטמיתה אקווד יכ שיגדהל יואר ךא
 הפוצה ,המבה לע םימי וכיראה אל םיפורצ םייטיבוס ויה ןהיאשונש תוגצהה .ןורטאיתה
 .רתויב טעומ ןינע ןהב הליג ידוהיה
 ונא ,םינשה 15 תפוקתב יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתה לש ראוטרפרה תא םירקוס ונאשכ
 לש ראוטרפרב רתויב טלובה םוקמה תא הספת תידוהיה תפומה-תורפס יכ םיאור
 ,"הפשכמה" :ןדאפדלוג תוזחמ תא ותמב לע ןורטאיתה גיצה הבר החלצהב .ןורטאיתה
 ,"200,000" :םכילע םולש תוזחמ תא ;"תררוסה הלכה" ,"למל-ינוק ינש" ,"תימלוש"
 ."ףשוכמה טייחה" ,"לדנמ-םחנמ" ,"םיעות םיבכוכ" ,"בלוחה היבוט"
 "םשא אלב םימשא"ו "ףסכ" :תיסאלקה תיסורה תּואזחמהמ םג גיצה ןורטאיתה
 (ןיקשופ) "רבֶד תעל התשמ"ו "ירָאילאסו טראצומ" ;(לוגוג) "רוזיבר" ;(יקסבורטסוא)
 ."וכו "תיקדנופה" ,"ןֶאפאקס" ,"קולייש" :תיפוריא-ברעמה הקיסאלקה יפל תודחא תוגצהו
 "אבכוכ-רב"ו (קאבלוק) "ערטיוב" ,(ןוסלגרב) "שרַחה" תוזחמל התיה הבר החלצה
 .(ןיקלאה)

 ישארה יאמבהו יתונמאה ולהנמ ,יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתה לע וחורמ ליצאמהו ןגראמה
 םיקה 1918 תנשב .בויקב 1889 תנשב דלונ אוה .יקסלאפר השמ ןנוחמה ןקחשה היה ולש
 תנש ןמל י:.הניארקואב ןושארה ידוהיה יתמארדה ןורטאיתה תא -- "ונלש הניפה" תא
 .יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתה חופיטב רצויה וצרמ לכ תא יקסלאפר עיקשה 2
 תחאכ רכוה אוה .יקסלאפר לש תינורטאיתה ותוליעפל לבויה-יצח קסנימב גוחנ 1935 תנשב
 .תוצעומה-תירבב תינורטאיתה תידוהיה תונמאה לש תוישארה תויומדה
 1937 ץיקב '? :תרפסמ יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתה תינקחש .יקסלאפר רסאנ 1937 תנשב
 הזחמה יפל ,"ערטיוב" תגצהל התיה הלודג החלצה .לֶאמוהב תועפוה עסמב ןורטאיתה היה
 ואצי דימ .קסנימל רוזחלו עסמה תא קיספהל קרבמ לבקתנ םואתפ .קאבלוק השמ לש
 םירפוס תופתתשהב ןורטאיתה לש הקהלה תפיסא הסנוכ קסנימב םויב וב דועו לֶאמוהמ
 .יקסלאפר לש "תינכפהמ-יטנאה תוליעפה" לע ונד הבש ,םירחא תוברת-יליעפו םידוהי
 רסאנ הלילב וב .םעה ביואכ יקסלאפר תא וניג םיפתתשמה בור .םימי 3 הכשמנ הפיסאה
 .היפּפךתדובע לש הנחמב התמ יקסלאפר לש ותשא .הפסינ ,1937 ,הנשב הבו .יקסלאפר
 1939 תנש ןמל .ןייטשטורו לוקוס ,ןיימ םינקחשה ידיל רבע ןורטאיתה לש יתונמאה לוהינה
 רוטקיו יאמבה ןורטאיתה לש יתונמאה ולהנמ היה תיטיבוס-תינמרגה המחלמה תישאר דעו
 .רני'צבולוג
 ,לֶאפָארט ןוגכ םיננוחמ םינקחש םללכב ,שיא 45 התנמ ןורטאיתה לש םינקחשה תקהל
 .דועו ןמדירפ הינאמ ,ןיימ ,הניפלוו ,לוקוס ,קי'צנורא תידוהי
 לש ראוטרפרב .קסבָאטיו ריעב תועפוה עסמב יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתה היה 1941 ץיקב

 .(שידיי) .134 'מע ,1966 ,השראו ,הנשה תומי לכב ,'ץיבוקטוג לקנאי .2
 החיש .הצרא 1970 תנשב התלע ,1933 תנש ןמל יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתה תינקחש ,ןמדירפ הינאמ .3

 .הלאה םירוטה בתוכ םע תישיא
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 "תררוסה הלכה" ;(םכילע םולש) "םיעות םיבכוכ"ו "ףלא םייתאמ" תוגצהה ויה ןורטאיתה
 גיצה ינויב 21-ב .ןיקלאה לאומש יפ-לע "אבכוכ-רב" תגצהו "וטיגב דרמ" ,(ןדאפדלוג)
 ,קסריביסובונל הנּופו ותוליעפ תא ןורטאיתה קיספה וז הגצהבו ."אבכוכ-רב" תא ןורטאיתה
 .המחלמה תפוקתב ההש םש
 ידוהיה ןורטאיתה דיל ןפלואכ דבָעש דיינ ידוהי ןורטאית קסנימב דסונ 1929 תנשב
 םילעופה ינודעומ תאו תורייעב תידוהיה היסולכואה תא תרשל היה ודיקפתו יאקסנימה
 .היסורולֶאב ירעב
 55 התנמ הקהלה .יקסנולופ ןיחלמה לוהינב ידוהי הלהקמ-ןפלוא קסנימב םקוה הנשב הב
 הקהלה יכרצל .הלוכ היסורולֶאבב תידוהיה היסולכואה תא םג קסנימ דבלמ התריִשו םירמז
 ,(בויק) ןינייש ,(הבקסומ) רָּבלּופ ,(קסנימ) ןמרָאמָא ,ןאבּויל ,יקסנולופ םיניחלמה ודבע
 .(דארגנינל) רֶנליִמ
 יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתה לש ותוליעפב ומצמטצנ אל קסנימב םיידוהיה ןורטאיתה ייח
 םיידוהיה םינורטאיתה לש תוקהלה םג ריעב ורקיב םיפוכת תועפוה-יעסמב .דבלב
 .בוקראחו ,בויק ,הבקסוממ

 ריאמ ידוהיה רייצה תא ןייצל יחרכה קסנימב תידוהיה תוברתה לש תוחתפתהה רקסב
 .(1970-1902) דורלסקא
 ותסינכל דע .דורלסקא קילז ררושמה ויחא ינפל םייתנש ,הנליו ךלפ ,ּנ'צֶאדולומב דלונ אוה
 שידיי תפש יכרב לע לדג .תירבעו שידיי הפי עדי .רדחב דמל ,קסנימב ילאירה רפסה-תיבל
 הבהא רּודח היהו ,תוידוהיה י!הה-תורוסמ לע ,תידוהיה תוברתהו הירוטסיהה לע ,התורפסו
 .תרצויה ותדובעב יוטיבל אבש רבד ,ויכרעלו ידוהיה םעל
 ףודר ,בובמאטל ותחפשמ םע 1915 תנשב עיגהשכו ,רויצל דורלסקא ריאמ הטנ וירוענמ
 .רויצל ימוקמה רפסה-תיבב דימ רקבל ליחתה ,המחלמה ימיא
 ןהבש תודובע 36 םע קסנימב הכורעתב ,הרוכב-תעפוה ,197ה ןב רייצה עיפוה 1921 תנשב
 תורייעבו םירעב םיידוהיה םעה"ינומה לש יִוה ירואיתו הכפהמהמ םיאשונ יוטיב ללכל ואב
 תיטסאלפ תונמאל יאבקסומה ןוכמב דימלתכ לבקתנ הנשב הב .םייסורה ברעמה-ילבח לש
 אל דורלסקא ךא .יקסרובאפ עדונה יסורה יאקיפרגה-רייצה לש ודימלת היהו ,"סאמָאטּוחו"
 .ולש-וכרדב ךלה אוהו ףוליגה תונמא ול המסק
 ,ןיקלאה לאומש ירפס תא רייא אוה .םיידוהיה םייחהמ םיסופיט תוראתמ ויתונומתמ תובר
 .ץרפ ל"יו םכילע םולש ירפס תא ןכו דורלסקא קילז ,אירול חנ ,וקטיווק בייל
 .תוצעומה-תירבב םיידוהי םינורטאיתב תוגצה הברהל תורואפתה תא רייצ דורלסקא ריאמ
 .יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתב "לדנמ-םחנמ" תגצהל הרואפתה תא רייצ 1940 תנשב
 םינועמהו םיפורשה ,האושה תונברק ינוילימ לרוג ןמאה לש ובלב םתחנ ברוצ באכב
 ויתוריציב יוטיבל אב הזו ,תואטיג תואמו ראי-יבאב ,הקנילבָארטו קנאדיימ ,םי'צנָאוושואב
 תודדוב תודוזיפָא ראתל ליחתה 1944-1943 םינשב רבכ .תונורחאה וייח תונשב תויתונמאה
 ,םישנה הנחמ :םיקלח העבש ןב ,וטיג-תונומת רוזחמ רצוי אוה .תירזכאה םעה תאושמ
 םיקלחה ינש תא .םירבגה הנחמ ,רצימב ,וטיגה תריש ,הנורחאה ךרדל ,החפשמה ,רקנּובב
 .ותומ ינפל רפסמ םישדח ןמאה םילשה םינורחאה
 לש הלודג הרדיס דבה לע דורלסקא ריאמ הלעה וייחל תונורחאה םינשה שולש-םייתנשב
 ."הנשיה קסנימ לע תונורכז" ,תונומת
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 תידוהיה תדה דגנכ תופידר

 ,תטלשה הנירטקודל ,יטיבוסה רטשמה ןּוניכ םע דימ ,היסורב םזיאיתאה זרכוה ,עודיכ
 יטולוסבא ךרעכ -- תדב המחלמהו ,"םעל םּויפוא"כ הרכּוה תדה .תיתכלממה תוינידמל
 .תיטסילאיצוס הָינבו תוברת ,ךוניח לש תיללכה תכרעמב
 םעטמ רוסיא לטּוה אל יתדה ןחלופה לעו ,ןופצמה שפוח זרכוה תיטיבוסה הקוחב םלואו
 .חרזא לכ לש ישיאה וניינע הז ירה .קוחה
 יעצמאב קר ךא ,תדב ץרחנ קבאמ להנל שי ,תיטסינומוקה הגלפמה לש המארגורפה יפ-לע
 ,תונוטלשה ידי-לע וכמתנש ,םיינמחול םיסרוקיפא לש תורובח ודסונ ךכ .הלומעתו הרבסה
 .תדה םע יגולואידיא קבאמ להנל היה ןדיקפתשו
 ודועייש ,תד יניינעל דחוימ דעו עבקנ -- םירטסינימה תצעומ -- תיטיבוסה הלשממב
 .םתוליעפ לע חקפלו הנידמב םייתדה תודסומה לכ לע חיגשהל
 תונושארה םינשב רבכ .תידוהיה תדה לא יטיבוסה רטשמה לש וסחי היה ןיטולחל רחא
 .היליעפו היגיצנ ,תידוהיה תדה םע ילָהנמ קבאמ היסורב םייקל וליחתה יטיבוסה ןוטלשל
 ספדנש ןורחאה שמּוחה .תידוהיה תדל הקיז םהל שיש םירפס רואל איצוהלו סיפדהל ולדח
 תנשב .םינורחאה "םיליהת"ה רפסו הליפתה רודיס ועיפוה 1928 תנשב .1918-ב עיפוה םש
 !.םיגח לש םדעומ עובקל ולכי ןיידע ויפ-לעש ,ןורחאה חולה עיפוה 9
 דוחיב .תופידר לש תנגרואמ הטישל רצק ןמז ךות לגלגתנ תידוהיה תדב ילהנמה קבאמה
 .טרפב קסנימ ריעבו ללכב היסורולָאבב תופידרה ויה תופירח
 רשפא יא .וללה תופידרה לש ןפקיה תא ושיחמיש םייטסיטאטס םינותנ איבהל רשפא יא
 ורטאנ םהמ המכ ,חרזאה-תויוכז םהמ וללשנ תידוהיה תדה לש םיליעפו םיגיצנ המכ ,עובקל
 ּופסינ המכו ורונ םהמ המכ ,היפכ-תדובעל תונחמבו רהוסה-יתבב הלא וליב םינש המכו
 המכ ,הסנרפ-רוקמ אלל וראשוה םהיתוחפשמו הדובעמ ולשּונ המכ ,תונחמבו אלכה-יתבב
 ואבוה וליא יכ ,תּואדוב רמול רשפא ךא .'וכו "ילאקירֶלקה םאצומ" לשב ולבס םידלי
 .םימישרַמ ויה םה -- םירפסמ
 תודבּוע ,תידוהיה תדה דגנכ תופידרה תא תונייפאמה תודדוב תודבּוע קר ןאכ ריאהל הסננ
 תודחא תוניחב לע קר תלבגומ הדימב תודמלמהו םייטיבוס תורוקמ לע רקיעב תוססבתמה
 .תופידרה לש

 תובישיהו םירדחה לוסיח ו
 תדובע לע תולודג תולבגה ולטוה ,היסורב יטיבוסה ןוטלשה תּודסיתה רחאל דימ טעמכ
 ,וצ אצי 1918 רבמטפסב רבכ .תובישיהו םירדחה -- םייתדה םיידוהיה הדימלה-תודסומ
 םייתד םידומילב קר םירדחב הדימלה תא ליבגהש ,הלכשהל תיתכלממה הדעוה םעטמ
 .18 ליגמ הטמל םירענו םידלי לש תובישיב םהידומיל לע רסאו םיפורצ
 .ל"נה וצה לש ופקת תא ר"ספסר לש הלכשהל יממעה ןויראסימוקה שדיח 1921 לירפאב
 ,"תובישיו םירדח לע" דחוימ רזוח הלכשהל יממעה ןויראסימוקה איצוה 1921 רבמטפסב
 ןכו ,רידס חרואב םילעופה הדימל-תודסומ לש יפוא םיאשונה םירדחה" ? :עבת וב רשא
 ."רתלאל ורגסיי -- 18 ליגמ הטמל םיריעצ םידמול ןהבש תובישיה

 .66 'מע ,1966 ,3-2 'סמ תרבוח ,"רשג"מ סיפדת ,תוצעומה-תירבב תידוהי תוברת ,קורמש .ח 1
 .7.9.1921 םוימ רעקעוו רעד 2
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 ירודמ דיל תוידוהיה תויצקָאסה לכ לא תיזכרמה תידוהיה הלכשהה-תכשל התנפ ןמזב וב
 םירדחב קבאמה תא ריבגהל תוצרמנ ועבת ובש 3 "!תובישיהו רדחה האלה" רזוחב הלכשהה
 הדימ-הנקב קקזיהל שי ,הלומעתהו הרבסהה תטיש לע ףסונ יכ ,שגדוה וב רשאו ,תובישיבו
 ;םתוליעפ לע רּומח חוקיפ :ועמשַמש ,תובישיהו םירדחה םע רישיה קבאמה תטישל םג בחר
 רוטפל אל ;םירחא םיעצמאבו ןוכישב וא םייפסכ ,םיירמח םיעצמאב הכימת לכ םהמ עונמל
 ,(ךכמ םירוטפ ויה הדימלה-תודסומ לכ ירומ) יאבצ תורישמו הדובע תבוחמ םידמלמה תא
 םע קבאמה יעצמאבש בּושחהו .הלכשה-ידבוע לש תויעוצקמ תודוגאב תּורבח םהמ עונמלו
 .םתריגסל תויקוח-יתלבהו תויקוחה תויורשפאה לכ לש ןתלעפה היה תובישיהו םירדחה
 קר ויה םהילע רּומחה חוקיפהו תובישיהו םירדחה תּוליעּפ לש תולודגה תולבגהה יכ היה ירב
 לש םייקָאסווֶאיה םינקסעה ךא .םלוסיח לש שארמ רּוזגהו הָותּומה ךילהתב ןושארה בלשה
 רתלאל רוגסל קוח ועבתו דחוימב ינמחול חור-רצוק וליג טרפב קסנימ לשו ללכב היסורולָאב
 םיידוהי תוברתו הלכשה ינקסע לש תיזוחמה הדיעוב .םייתדה םיידוהיה הדימלה-תודסומ תא
 הביבסב םזילאקירֶלקה םע קבאמה לע" תדחוימ הטלחה הלבקתנ 1921-ב קסנימב
 סחי ותואל ץק םישל"ו תובישיהו םירדחה תא רתלאל רוגסל העבתש ,"תידוהיה
 +,"ךכ-לכ הבר הדימב שגרומה יתדה םרוגה לא יטסינוטרופוא
 ואצי ,תובישיהו םירדחה תריגס לע הלשממה לש תימשרה הטלחהה תא וגישהש דע ךא
 ועציב 1921 רבמצד ףוסב .יולג קבאמ םהמע ולהינו םרועמ םייקָאסווָאיה םינקסעה
 ,וז "הריקח" רחאלו ,קסבָאטיווב םירדחה בצמ לש "הריקח" היסורולֶאב לש םיקָאסווֶאיה
 תלטהל המב ידכל לגלגתנש ,רדחה לע ירוביצ טפשמ קסבָאטיווב וכרע ,1922 ראונאיב
 .תידוהיה תדה לש החיר תשאבהלו םיצוקיש
 תורחא םירעבו ריזומב ,קצולופב םיילהנמ-םיידירוי םיטפשמ םג ונגרוא 1921 תנש ףוסב
 .תויתדה תוליהקה ינקסעו םירדחב םידמלמה ןידל ועבתנ םהבש ,היסורולֶאב לש
 .םירדחה תריגס לע וַצ היסורולָאב תלשממ האיצוה 1922 יאמב 26"ב
 -דעוה לא תומוצע הברה ורגיש .הריזגה לוטיבל םיעצמא טוקנל התסינ תידוהיה היסולכואה
 דיל 'ץיבולימס הנטקה הרייעהמ םידוהי ובתכ ,לשמל ,ךכ .ר"ספסר לש יזכרמה לעופה
 ונאשכ ,תיבב ך"נת ונידלי תא דמללמ ונדעב וענמי אל היפכ-יעצמא םוש" + :קסנימ
 לע ךמתסהב ...םייפא-תעיזב םירכתשמ ונאש תונורחאה תוטורפה תא ךכ םשל םירסומ
 םילושכמה קוליסל תידימ הארוה ןתמ םכמ ונא םישקבמ ,תדו הנומא לש רהצומה שפוחה
 רפסה-יתבב םידומילה תעב םימייקתמ םניא תדה ידומיל יכ ,םיפיסומ ונא .םירדחה תחיתפל
 ."םתוכמסבו םהידוקפתב םיעגופ םניאו םייטיבוסה
 תונפל םמצעל ושריהש םידוהיה לש הלודגה "םתפצוח"מ ומהדנ םייקָאסווֶאיה םינקסעה
 לש סיסכת"כ וללה תושקבה תא וראית םה .םירדחה תריגס לש הריזגה לוטיבל השקבב
 הפצוחב ומחלש תוימוקמה תויתדה תוליהקה תומדב ינוגרא זכרמ ול היהש ,דמעמה-ביוא
 תומוצעה עצבמ" יכ םייקָאסווֶאיה םינקסעה ועבק קופיסבו 5."רדחה לש ומויק תכשמה דעב

 .1.9.1921 םוימ רעקעוו רעד 3
 הנשה-םויל" ילכלכ-לאיצוסה ףסאמב .תיממעה הלכשהה םוחתב רבוטקוא תונש 15-ב וניגשיה ,קאדראד .י
 .(קאדראד -- ןלהל .שידיי) .1932 קסנימ ,168 'מע ."רבוטקוא תכפהמל 15-ה

 .22.6.1922 םוימ רעקעוו רעד .5
 .162 'מע ,קאדראד .6
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 יזכרמה פ"העוה לש הבושתה .רדחה תא תילאגיל םייקלו ףיסוהל ןורחאה ןויסנה היה
 רדחה לש ותוהמ לע ודמעי םידבועהש ,ךכל העייס םידבועה ברקב הלהּונש הרבסהה-תלועפו
 7."ךוניחה םוחתב תידוהיה 'הרוחשה האמה' לש התוינידמ לעו
 לש ילאגיל-יתלבה םויקה בלש -- שדח בלש חתפנו ,קוחה יפ-לע רוסיא לטוה רדחה לע
 .תובישיהו םירדחה
 םהיאנתב תובישיהו םירדחה תלועפ תא םישיחממה םייטסיטאטס םינותנ איבהל רשפא-יא
 התיה יכ ,תּואדָוב עובקל רשפא ךא .וז םתוליעפ לש םידממהו ףקיהה תא ,םיילאגיל-יתלבה
 -ירופיס ידי-לע קר אל רשאתמ הז רבדו .רכינ היה וז תוליעפ לש הפקיה יכו ,וזכ תוליעפ
 -יתלבה הדובעב תישיא ופתתשהש -- םידמלמו םידימלת -- םישנא לש םינוש תויודע
 רבדה .ךכל העיגנ יהשוזיא םהל התיהש םירחא םישנא וא ,תובישיבו םירדחב תילאגיל
 .הפוג תיטיבוסה תונותעב םסרופש ,בורל ירקמ ,הנוש רמוח ידי-לע םג רשאתמ
 ידוהיה ןותעה בתוכ ,קסנימב ידוהיה ךוניחה םוחתב תוליעפה בצמ תא וחתנב ,לשמל ,ךכ
 לצא םידמול תרחא וא וז ךרדבש ,קסנימב םידלי לש בר רפסמ ונל שי" * :"רבאיטקָא"
 היעב התוא וחתנב ,תודחא םינש ץקמו ."רפס-תיב םושב םירקבמ םניאו (םירדחב) םידמלמ
 םירומהמ קלח לש םתעד תא רותסל ונילע ךא" * :"רבאיטקָא" ןותעה בוש בתוכ ,הפוג
 .ןיטולחל העטומ הז ...םייתד םידלי םוש דוע ןיא רפסה-תיבב ונלצא יכ ,תוטלחה םיקיסמה
 ."תחא הנועבו תעב רפסה-תיבבו רדחב םירקבמה םידלי ונל שי ןיידע
 תריגס לע וצה תורמל" '* :םיארוק ונא יאקסנימ יקָאסווֶאי הלכשה-ליעפ לש רמאמבו
 הלועפ החתיפ ,ךפיהלו ,וצה תא תידוהיה 'הרוחשה האמה' האלימ אל ,תובישיהו םירדחה
 םידליל 'תוגלימ' העבק ;תורייעבו םירעב רקיעב ,םישדח תובישיו םירדח תחיתפל תבחרנ
 ."םירדחה תא םירגוסה םיטסינומוקה דגנכ הריעזה תונגרובה ברקב הלומעת הלהינ ,םיינע

 יאקסנימה ידוהיה ןותעה דָחיי םיילאגיל-יתלבה תובישיהו םירדחה םע קבאמה תלאשל
 .דחוימ רודמ וז הלאשל שידקמ ןותעה היה תופוכת .הברה בל-תמושתו םוקמ "רבאיטקָא
 רבע םזילאקירלקה" '' :םיארוק ונא ,"םילאקירלקה תפקתה תא ףודהל" ,הזכ רודמב
 .םילמעה ידלי תא םיתיחשמ םידיינ-םידמלמו םירדח לש תשר .םילעופה יעבור לע הפקתהל
 שי ,תשורח-יתב השולש םיאצמנ ובש ,הז רוזיאב '?.הפסָארָאּפ לע םילאקירלקה-תפקתה
 ,םילשחנה םירוהה ידלי תא ךושמל ידכו ,םייאשח םירדחו ...הבישי ,תושרדמ-יתב 8 םכל
 בוחרב .םיתב-ילעב לצא 'םימי' לוכאל ךלוה הבישיה-ירוחבמ קלחו ,חבטמ םליבשב ודסי
 -ינב דע 8-ינבמ םינטק םידלי םידמול םהבש םירדח לש הרוש אוצמל םתא םילוכי ירחסמה
 תופוכת .םניחב םידמלמ התיבה םהילא םירגַשמו םיינעה םידליה לע ומחיר וישכע 3
 םהילא רגושש יברה לצא דומיל תעש םיפטוחו יטיבוסה רפסה-תיבמ םידלי םיאב רתויב

 "...םניח
 ברקב היוקל תיטילופ הרבסה-תדובעב םייאשחה תובישיהו םירדחה יגשיה תא ץרתמ ןותעה

 .171 'מע ,קאדראד 7
 .(שידיי) .קסנימ ,19.1.1927 םוימ "רבאיטקָא" ,ידוהיה רפסה-תיב חופיט ,ןורפע 8
 .(שידיי) .קסנימ ,25.1.1930 םוימ "רבאיטקָא" ,תידוהיה תוברתה חופיטב ןוכנ ידמעמ וקל ,םיובנשרעה 9
 .165 'מע ,קאדראד .0
 .(שידיי) .קסנימ ,17.11.1928 םוימ "רבאיטקַָא" .1
 .קסנימב םילעופ-רוזא -- הפסָארָאּפ .2
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 תודוסי ינימ לכ רתויב בוטה ןפואב םילצנמ הז בצמ" :עבוקו תידוהיה היסולכואה
 ,הצחמל הרכהה-תלעב ,תלשחנה החפשמל תחתמ םירפחתמה םייטסיניבושו םיילאקירלק
 רדחב ,תיאשחה הבישיב םיצבשמ םה םתואש םידליה תא הידימ םיאיצומו הילא םיבנגתמ
 ."יאשחה
 םיידוהיה םייתדה הדימלה-תודסומ יכ תוחיכומ םייטיבוס תורוקממ וללה תודחאה תואבומה
 התיה אל ,ןבומכ ,וז הלועפ .תפעוסמו הבר הלועפ םיילאגיל-יתלב םיאנתב קסנימב ולהינ
 תנגרואמ התיה תובישיהו םירדחה לש תילאגיל-יתלבה תוליעפה .תיכיטס התיה אלו תירקמ
 .תלהּונמו
 הפ ןייצנ" 3 :בתוכ תוצעומה-תירבב תידוהיה תדה דגנכ תופידרה לע ורפסב ,ינּושרג .א .א
 תונשב הב ודמלש ,קסנימ ...תרתחמ יאנתב תואמל םידלי ןהב ודמלש הלאכ םירע המכ
 ןיעמ רתוי םיחוטבה ,םייטרפ םיתבב םוקמ םהל ואצמ םירדחה .רזופמב דלי 700-כ ה"פרת
 קחצי 'ר ,רחש דוד 'ר ,'ץיבודלז ךורב 'ר :בכרהב דחוימ דעו להינ הלועפה תא .היִצקֶסווָאיה
 ןיניד השמ 'ר ,ןודרוג השמ 'ר ,רבונאמור קיזייא ברה םינקסעהו םינברה םהב וכמת .ןירפלה
 ."רנזופ ךורב םהרבא ברה ,סניפ םהרבא 'ר ,ןאמגרוב החמש 'ר ,(לארשי-ץראב תעכ)
 ךא .םיילאגיל-יתלב םיאנתב םירדחה ולעפ וידָעש ךיראתה תא קוידב ןייצל רשפא-יא
 .קפס אלל ולעפ ןיידע םה םישולשה תונש לש הנושארה תיצחמב יכ ,תּואדוב רמול רשפא
 1933 תנש לש הינשה תיצחמב רבכ ךכ .תיטיבוסה תונותעהמ רמוח ידי-לע רשאתמ הז רבדו
 -תמושת ("ריעצה יאנינָאלה") "ץענינעל רעגנוי" יאקסנימה ידוהיה םידליה-ןותע שידקמ
 דגנ הפקתהב" % :םיארוק ונא תונוילגה דחאב .רדחה םע קבאמה תלאשל הבורמ בל
 .תירָאנויפ תידמעמ הרכה לש תפומ .ןשיה ינויצולוביר-רטנוקה רדחה לש םידירשה
 הרכה לש תפומ הארה ,'ץענינעל רעגנּוי'ה לש םידלי-בתכ -- גרובצלָאז רזייל רָאנויפה
 ןוטלשה ...רדחל ךלוה רָאסֶאב הקרא ורבחש ול עדונ גרובצלָאז רזייל .תירָאנויפ תידמעמ
 ךא ...היצולוביר-רטנוקו הכישח לש ןק אוהש ,רדחה תא םייקל רבכמ הז רסֶא יטיבוסה
 ידי-לע להּונמ ,ומצע רדח ותוא וניליג בוש ,1933 תנשב ,וישכעו ,ענכנ וניא ידמעמה ביואה
 ןותעל ותּותיאב עייס גרובצלָאז רזייל ...םידלי 50 הז רדחב ודמל דקתשא .ומצע יבר ותוא
 ."ינויצולוביר-רטנוקה ,יטיבוס-יטנאה רדחה תא ףושחל 'ץענינעל רעגנוי'
 תונשב ונייהד ,1937-1935 םינשב תיפוס ולסוח םיילאגיל-יתלבה םירדחה יכ רָעשל שי
 .תוצעומה-תירבב ינומהה רוריטה
 לא יכ ,תאז םג םידמל ונא "ץענינעל רעגנוי'" יאקסנימה םידליה ןותעמ ליעל אבּומה עטקהמ
 ודדועו וחפיט ,םינטק םידלי וליפא וררג טרפב רדחה םעו ללכב תידוהיה תדה םע קבאמה
 .הדיגבכו הנשלהכ -- םילפש םירצי םהב

 רפסב .רנדורוה עשוהי 'ר ברה לש ותלהנהב הלודג הבישי קסנימב הלעפ 1930 תנש ףוס דע
 5 ;ךכ הבישיה תא ינושרג .א ראתמ תוצעומה-תירבב תידוהיה תדה תופידר לע רכזומה
 תבישי' םשב הארקנש ,םירשעה תונש לכ ךשמב קסנימ ריעב התיה תראופמו הלודג הבישי"
 םהידי ומב קסנימ ריע לש םימה-יבאוש םינפל ונבש תסנכה-תיב םש לע ,'םימ-יבאוש

 -- ןלהל) .גנ 'מע ,א"כשת םילשורי ,(תדה תופידר תורוקל) תיטיבוסה היסורב תודהי ,ינושרג.א.א .3
 .(ינושרג

 .(שידיי) .קסנימ ,4.8.1933 םוימ "ץענינעל רעגנוי" .4
 .במק-מק 'מע ,ינושרג .5
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 ,הז ירחאו ,הדוסיי תעב קסנימ תבישי האצמנ ...הז תסנכ-תיבב ...םילדה םהיעצמאבו
 -תיבב ,ןושארה 'רועישה' תקלחמ :תוקלחמ שולשל הבישיה הבחרתה ,תיטיבוסה הפוקתב
 םירוחב ץוביקו ,'לושד-רדח' תסנכה-תיבב -- ונממ ךומנ רועיש ;'םימ-יבאוש' תסנכה
 המצע קסניממ םתצק הבישיה ידימלת .'ןתיאל-ליכשמ' תסנכה-תיבב םמצע ינפב םידמול
 ואב ,הרותה תודסומ לכ הגרדהב ןהב ולסוחש ירחא .תונוש תורייעמו םירעמ םתצקו
 .."קסנימ תבישיב הרות דומלל םיריעצה
 :םיילאגיל-יתלבה םיאנתה ויה הלא םיישקל דבכנ םרוג .הבישיה לש יפסכה הבצמ היה השק
 הז ךרוצל" .הדעב הכימת שקבלו התוא םסרפל ,הבישיה תבוטל הלומעת להנל היה רשפא יא
 יברה .דארגנינלל וילא עסנ םגו שטיוואבולמ יברה םע (דיסח היה אלש) עשוהי 'ר רשקתה
 ..."1930 תנש ףוס דע המייקתה הבישיה .קסנימ תבישיב ךומתל ליחתה
 דחוימב םירגובמל יממע רפס-תיב ןיעמ היהש "רדחה לש תסנכה-תיב" הווהמ דחוימ ןינע
 ראתמ אוה ובש ,ינושרג לש ורפסמ לודג עטק איבהל ימצעל השרמ ינא .הרות דומילל
 הרותה תודסומ ןויצ תשרפב" :הזה ןיינעמה יתדה דומילה-דסומ תא תובהלתהב
 דסומ ,קסנימב היהש דחא ינרות דסומ לש ומוקמ דקפייש רוסא -- היסורב ומייקתהש
 םידמולש ומכ ודמל ןאכ ...קסנימב היהש 'לוש-רדח'ה ,ולוכ םלועב עְרו-חא ול ןיאש
 םע שמוח השרפ דומלל עדוי וניאש ימ .דומלל םישנא םיאב למעו הדובע םוי ירחא .'רדח'ב
 ,רועישה תא עומשל ורמגש ירחא .י"שר שוריפ םע השרפה תא ברהמ עמוש -- י"שר
 םיאב םינקז םהיניב) בוש םישנאה םיבשיתמ ,רוזחל ורמגשמ .םדומיל לע רוזחל םה םיבשוי
 ,ללכה ןמ אצוי ילב דחא לכ ,השרפה תא םיארוקו ,ותרחמל וא הז םויב וא ,ברה ינפב (םימיב
 התואב הנשמ-ידמול -- הבג לע הנוילע התיכ .ודומיל תא טלק דחא לכ יכ חוטב ברהש דע
 םישנא 'לוש-רדח'ב םידמול ויה הזכ ןפואב .הטיש התואב ארמג-ידמול הבג לעו ,הטיש
 ליחתהש ,'ץראה םע'ה טייחה וא רלדנסה .םינשב תורשע ךשמב ,למע ישנא ,םירגובמ
 .תופסות םע ארמג ףדב ןדמלכ ויתונש בורעב רמג ,י"שר םע שמוח קוספב
 'רדח' .רסיא 'ר ומשו ,תורוד ינש ינפלמ ,דחא יאקסנימ בר היה תאזה תירוקמה הטישה רצוי
 אל הזה רדחה תא .הינשה םלועה-תמחלמ ץורפ דע תיטיבוסה הפוקתה לכ ךשמב םייקתה הז
 ותמגוד ןיאש הרותה דומילל םעל רפס-תיב ,הז יממע רפס-תיב .םיקָאסווָאיה םג רוגסל ולכי
 םג ,קסנימ ידוהי ןיב הרותה תעידיל הצרעהה התיה תאזכ .קסנימב קר םייק היה ,םלועה לכב
 ."תורוד הברה לש ךשמב ,רתויב םיטושפה
 םינשבש ,הירנ יבצ ברה רפסמ םיילאגיל-יתלב םיאנתב קסנימב תובישיה תוליעפ לע
 6 ;:םימה-יבאוש תבישיב דמל 6
 ינב דימלת 70-60 זא התנמ איה ."םימה-יבאוש" תבישי הלעפ ,היאבוקמאז בוחרב ,קסנימב
 ,ןָאמוהיא ,בונאדיוק ,רוקוד -- הביבסה תורייע ינב םתצקמו קסנימ ינב ויה םתצקמ .3
 .קסיורבוב ינבמ םידחא ויה ןכ .הדזּוא ,באלסאז
 םיצמאמ ושעש הכאלמ-ילעבו םילעופ ינב םג ויה ךא ,םיתב-ילעב ינב םבורב ויה םידימלתה
 .הרות ודמלי םהינבש תנמ-לע םילודג
 היה רועישה דיגמ ,(טסילאבמיצ) רנדורוה עשוהי 'ר ברה היה הבישיה לש השארו הדסימ
 .הקבוראמוקמ ןידלוג היבוט קחצי 'ר -- חיגשמהו ,'ץיבובייל עשוהי לארשי ברה

 .קסנימב תיתדה תרתחמה :אשונה .פ"עב דועיתל רודמה ,וננמז תודהיל ןוכמה ,תירבעה הטיסרבינואה .6

 .הז רפסב הירנ ברה לש ויתונורכז םג הארו .ןהכ דוד -- ןייארמה .הירנ יבצ ברה -- ןייאורמה
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 תורובחב אל םינפ םושבו ,תוגוז-תוגוז ונייה םיכלוה .הרּומח תּויאשח לע םידיפקמ ונייה
 העשמ ,הינשה הטוידב ,תסנכה-תיב לש םישנה-תרזעב םימייקתמ ויה םידומילה .תולודג
 תרזע תלד התיה ,ורועיש ןתונ 'ץיבובייל עשוהי לארשי ברה היהשכ .רקובב 10.3 דע 9
 םדא םהב ןיא םא ,םירבועה רחא בקועו ןולחה דיל בשוי היה םיכרבאה דחאו ,הלוענ םישנה
 -תיבב םירזפתמ ,םישנה תרזעמ םלוסב םידרוי ויה -- והשלכ דשח ררועתמ היהשכ .רז
 .םיללפתמו תסנכה
 יפכ וא ,(רדחה לש תסנכה-תיב) "לּוש-רדח"ב ולשמ ףינס היה םימה-יבאוש תבישיל
 הבישיה-שאר .ץיבורוה םולש 'ר היה םש רועישה דיגמ ."רסיא 'ר לש ורדח" הנָּכִתנש
 וזל המוד התיה דומילה תטיש .קדרד הירא רסיא 'ר לש ונתח היה 1928-1926 םינשב
 ,רקובב תועובק תועשב ודמל וז הבישיב .ןבר תיב לש תוקונית םידמולש םוקמ ,רדחבש
 הרות דומלל םיאב ויהש ,תוכאלמ-ילעב םבורב ,םידמולל לגתסהל ידכ ,ברעבו םירהצב
 .םתדובע רחאל
 םש רועישה דיגמ .(לושדגערּב) "ףוחה לש תסנכה-תיב"ב םג הנטק הבישי קסנימב התיה
 .'ץיבוניבר קיזייא 'ר -- חיגשמהו גרבדלוג םהרבא 'ר היה
 לש ותכרדהב אלש ,םמצעב ודמלש רתוי םירגובמ םירוחב תצובק הנגראתנ 1927 תנשב
 -תיב ."ןתיאל-ליכשמ תסנכה-תיב" ארקתנש ,ןטק תסנכ-תיבב ודמל וללה .הבישיד-שאר
 .20-17 ליגב שיא 257כ הנמ תסנכה-תיב .היאבוקמאז בוחרמ קחרה אל ןכש תסנכה
 עובשב תודחא םימעפ תסנכתמ התיהש ,"םירוחב תראפת" םשב הרבח קסנימב המייקתנ ןכ
 -ךרדב .(ףיוה-לוש) תסנכה-יתב רצחב ןכשש (זיולק סעקמולב) "הקמולב לש תסנכה-תיב"ב
 תראפת" ירבחמ המכש ןכתיי ףא .הרות םידמולו תולילב םיסנכתמ םירוחבה ויה ,ללכ
 תראפת" רבח יכ ,עודי .קסנימב תילאגיל-יתלבה תינויצה העונתה םע םירושק ויה "םירוחב
 ןוגראה תא הניג ובש יולג בתכמ "רבאיטקָא" ידייה ןותעב םסריפ ,ןיקלא דוד ,"םירוחב
 .הז ןוגרא םע וירשק קותינ לע זירכהו ינויצולוביר-רטנוקו ינדגוב ןוגראכ "םירוחב תראפת"

 קסנימב ןורחאה תסנכה-תיב
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 תראפת" תוליעפ לע ץקה ץיקהש היה ירב םג ךא ,הזכ בתכמ תביתכ וילע ופכ יכ היה ירב
 ."םירוחב
 .1928 תנשב הרזפתנ "םירוחב תראפת" תצובק יכ ,רובס הירנ ברה
 יברה לא דארגנינלל עסנ רנדורוה עשוהי 'ר .יניפואו ןיינעמ טנמומ שיגדמ הירנ ברה
 עשוהי 'ר ."םימה-יבאוש" תיאקסנימה הבישיה ליבשב תיפסכ הכימת שקבל שטיוואבולמ
 דואמ הקוחר התיה הבישיהו ,רקיעב םידגנתמ לש ריע התיה קסנימש ףאו ,דגנתמ היה
 יברה .תיאקסנימה הבישיה תוליעפ תא ןמַמל שטיוואבולמ יברה עייס ,תּודיסחמ
 םירשי םידוהי םנשי .םידיסח ןיבו םידגנתמ ןיב לדבה ןיא וננמזב יכ רמא שטיוואבולמ
 ...ודיב עייסל יוארה ןמ -- הרות דמולש ימ לכו ,םירשי אל םידוהיו

 תסנכ-יתב תריגס 2
 -תיב תא 1924 תנשב רבכ ועיקפה הבש תוצעומה-תירבב הנושארה ריעה התיה קסנימ
 ידוהיה ןורטאיתה תושרל ןינבה רסמנ םימָיל .ןודעומל והוכפהו לודגה יתלהקַמה תסנכה
 .הינשה םלועה-תמחלמ דע םש לעפ אוהו ,קסנימב יתכלממה
 ,ריעה לש םייזכרמה תסנכה-יתב ואצמנ הבש ,תעדונה תיאקסנימה תסנכה-יתב-רצח
 .המדאה ינפ לעמ ,"תינוטקטיכרא" תילכת ימעטמ ,התחמנ
 וא דחא ןינמ ונשי רשפא ,תסנכ-תיב םוש קסנימב ןיא וישכע '?.תסנכ-יתב 36 ויה קסנימב
 .תיטרפ הרידב ללפתהל תותבשב םיסנכתמה '*,"תוקטאצדאווד" ,םיִנש

 החונמ-םויב תבשה תוושע לע רוסוא 3
 םיינקסעה וחתפ 1921 תנשב רבכו ,1920 ילויב תיטיבוס ריעל תיפוס התשענ קסנימ
 -רטנוק םידעומכ וזרכוהש ,םיידוהיה םיגחהו תבשה לע םתפקתהב םייקָאסווָאיה
 .םיינויצולוביר
 דחוימ החונמ"םויש ,ךכב הליחת וקמינ םידוהיל החונמ-םויכ תבשה תא לטבל השירדה תא
 !* ;ןעט 'ץיבורשא עדונה יקָאסווֶאיה ןקסעה .תיקשמה הָינבה ירדס תא ריפמ םידוהיל
 גַהונכו ,ונלש תודחאה ןורקע תמשגהב רתויב תולודגה תוערפהה תחא איה תבשה תחונמ"
 דחא תבשה תחונמ ןיא םולכ ...קשמה תדובעב רדסה-תרפהל םרוג והירה חלכ וילע דבאש
 ןיטולחל גייתסהל ידכ ...?םילעופה תנידמ לש םיסרטניאה יפלכ רתויב םילודגה םיעשפה
 םתקיז תא ,דימתל תחא ,קתנל םידוהיה םילעופה םיבייח ,תינגרוב-ריעזה היכיטסהמ
 ."'א םויב םתחונמ-םוי תא עובקלו תבשה תחונמל

 .(שידיי) .קסנימ ,4.11.1937 םוימ ,"רבאיטקָא" .7
 היה ךירצ ,יטרפ תיבב ללפתהלו סנכתהל רתיה תלבקל .םירשע העמשמש ,תיסורב "טאצדאווד" ןושלמ .8

 םרב .שיא םירשעמ תוחפ אל םימותח תויהל ויה םיכירצ השקבה לעו ,תינוריעה הצעומל השקב שיגהל
 .רתויב תוקוחר םיתעל ונתינ הלא תונוישר
 זא היה ןיידע יכ רפסמ ,1963 לירפאב קסנימב ורוקיב לע קרפב ,"עסמ לש ורופיס" ורפסב ,ןשוש-ןבא .ש
 לוענ היה אוה ףאו ,"שממ הברוח ,המוק-לופכ ,ןשי תיב"ב ,הגימְנ בוחרב ןכָשש ,ריעב ידיחי תסנכ-תיב
 םייטיבוסה תונוטלשה יכ ,העידי םינותעה ואיבה ,הצרא יבוש רחאל םידחא תועובש" .םויה תועש בור
 -תיב וליאו ,ריעב םייתדה םיידוהיה םייחל ןורחא דירש ,קסנימב ןשיה תסנכה-תיב תא סורהל וטילחה
 .ךרועה תרעה -- .(129 'מע) ."ומוקמב םקוי אל שדח תסנכ

 .(קסנימ) 30.9.1921 םוימ "רעקעוו רעד" .9
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 80% םידבוע תשורח-תיבב םאש ,רתויב ינויגה רבד הז היה תיקָאסווֶאי תואר תדוקנמ
 ןורקע ללגב ,החונמה-םוי תא עובקל יחרכה ירה ,םידוהי-אל 7"20%ו םידוהי םילעופ
 .'א םויב אקווד ,תּודיחאה
 תא לטבל םיקָאסווֶאיה ושרד ,םידוהי ויה םידימלתה לכ םשש ,םיידוהיה דומילה-תודסומב
 -ידוהיה רפסה-תיבב יתד-ימואל ךוניח רשפאל אל :םייכוניח םימעטמ תבשה-תחונמ
 .יטיבוסה
 תניחבב החונמ םויכ תבשה לוטיב היה ,ללכב תימואל תרוסמ םע םידוהילו ,םייתדה םידוהיל
 ('א םויבו תבשב) עובשב םייַמוי הדובעמ תובשל הרירבה םהל התיה אל .הלודג הידגארט
 ,הדובעל תבשב אובל ויה םיבייח .םתסנכהמ תישיש דיספהל -- דבלב ירמח לבסב תאשלו
 אבומ -- תובושח תוביס אלל הדובע"םוימ רדענש ימ ,םייטיבוסה םיקוחה יפלש םושמ
 .הבושח הביסל בשחנ אל תבשה תווצמ םויק ,ןבומכו .ילילפ ןיד-תיבל
 .תבשה תא ללחל ןירשימב הָיפכ םושמ החונמ םויכ תבשה לוטיבב היה הזכ ןפואב
 ,הנשה-שארב הדובעל אובל וצלאנ םידוהי .םיימואלה םיידוהיה םיגחה ראש לכ יבגל םג ךכו
 .'וכו חספב ,םירופיכ-םויב
 םידוהיה לע ופכש ךכב קר ומצמטצנ אל םיימואלה םיידוהיה םיגחה יפלכ תופידרה ךא
 1930-1929 םינשב ורגסנ רבכ קסנימב .חספל תוצמ תייפא םג הרסאנ ,עודיכ .םיגחב דובעל
 וליפא) םיילאגיל-יתלב תרתחמ יאנתב תוצמ תייפא ןוועב ספתנש ימ ..'*.תוצמה-ילעפמ לכ
 .ילילפ ןידל עבתנ היה ,(רתויב המועז תומכבו תיתיב הדובעב ,יביטימירפ ןפואב
 -ןתשורח" םע רומולֶאב הנחמ לש 'זודופ ףינסב 1939 תנשב שגפנ הלאה םירוטה בתוכ
 ...תילכלכ היצולוביר-רטנוקכ הגוּוס תוצמה תייפא .םינש 5-ל ןודינש יאקסנימ "תוצמ

 שדוק-ילכ דגנ םיטפשמ .תּורשכהו הלימה-תירב תווצמ דגנ תופידר .4
 םיטפשמ המכו המכ קסנימב וכרענ םישולשה תונש לש הנושארה תיצחמבו םירשעה תונשב
 דגנ תופידר לש תנגרואמ הטיש המלגתנ הלא םיטפשמב .שדוק-ילכ לע םייולג םיירוביצ
 .הלאכ םיטפשמ השולש קר ןייצנ .תידוהיה תדה
 ןותעה לש (רוקּבאר) בָּפַּכ חצר תמשאב םיטחושה ןמ םידחא קסנימב ורסאנ 1926 ראונאיב
 בָמפכהש םוש לע םיטחושה חצרה תא ועציב ,רמאנש יפל ."רעקעוו רעד"* ידוהיה יקָאסווָאיה
 לע דוחיבו קסנימב שדוקה-ילכ לע תרוקיב חתמ ובש ,ףירח הנטיש-בתכ "רעקעוו"ב םסריפ
 .האצמנ חצרנה לש ותפוג יכ עידוה "רעקעוו רעד" .םיטחושה
 תדה דגנ הלודג הכרעמב "רעקעוו רעד" ןותעה חתפ המולעתה-ףופא חצרה םע רשקב
 "הקנאיפָאלס לש ברה" םשב היה יורקש ימ אלימ וז הכרעמב ליעפ דיקפת .הללכב תידוהיה
 -ילכ לע םיארונ הצמשה-ירבד םישודג תונויאר לש הרוש ןותעב םסריפש ,(קסנימב רוזיא)
 .טרפב םיטחושה לעו ללכב םייאקסנימה שדוקה
 תואחמ לש לושחנו קסנימב תידוהיה היסולכואה ברקב הבורמ תורמרמתה הררוע וז הלילע
 .ולוכ םלועב תידוהיה תוירוביצב תופירח

 ונורכז יפל ,1930-1929 םינשה ןויצב טקונ רבחמה .קסנימב תוצמ תופאל ורסא יתמיא קוידב עובקל השק .א9פ
 התלעש ,(היאלאמ) אריעז האל השאה ,לשמל ,ךכ .םירחא םיאקסנימ םידוהי לש םנורכז יפל ןכו ישיאה
 -יתלב ןפואב תוצמ ופא רבכ התיילע ינפלש חספבש הל רוכז יכ ,תרפסמ ,1930 ינויב הצרא קסניממ
 .תיטרפ הרידב ,תולילב ,ילאגיל
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 םיטחושה-טסָארט טפשמ" םשב הנּופש המ לש יולג טפשמ חתפנ 1926 ראורבפב 28"ב
 ."קסנימב
 םלעתהל הלכי אל תיקָאסווָאיה תונותעהש ,ךכ ידכ לודג היה טפשמה דגנכ תואחמה לושחנ
 ,רעקעוו' תוכרעמל םיבתכמ רטמ ךתינ תוניפה לכמ" ? :בתכ "סעמע" ןותעה .ונממ
 קר אל -- ןכ לע רתי .השדחה 'םדה-תלילע' דגנ םיחומ 'םיראטילורפ' -- 'הדזָאווזי
 הל האצי הנהו ...הנליוומ וליפא לוכיבכ עיגה דחא בתכמ .םיבתכמ םיעיגמ קסניממ
 ץיפמ הגימָאנ לש םלועה .רקויב הל הלעתש ךרדל ,תונכס-תרה ךרדל ?'הגימָאנ-לש-תונויצה
 טפשמב החירמה ,וז תמהוזמ העומש .וזכ 'תיתמגמ' תודע תתל םידעה לע ּופָּכ יכ העומש
 םימיה לש הריצי איה וז העומש -- יחכונה טפשמהמ רתוי ינויצאסנסו וליפא לודג ,ףסונ
 דוחיבו טפשמה לש וחיר תא ,םינומהה יניעב ,שיאבהל אלא התנווכ ןיא .שממ םינורחאה
 ."םיטחושה-טסֶארט לש העווזה-ישעמ תרמוחב לקהלו ,הריקחה לש החיר --
 תידוהיה היסולכואה לש היולגה תורמרמתהה תא םיקָאסווֶאיה וקינחה סנואבו םימויאב
 .תיאקסנימה
 ,,רבעשל יתלהקמה תסנכה-תיב ןינב) תוברתה-תיבב ךרענ םיטחושה-טסָארט טפשמ
 -- ריעבש םיקָאסווָאיה יבושח ויה םיירוביצה םירוגיטקה .שיא 30007מ הלעמל תוחכונב
 .זיוהנזורו יקסנירבולוו ,יקסרוגא
 .יקסבונא'זריווסו קי'צייז ,טרופופר םייאקסנימה םיטחושה ויה םימשאנה
 בוחרב הריבל תונח לעב ,זיוהנייו השמ דחא לא אב 31.12.1924-ב" ?? :עבק םושיאה-בתכ
 לכ לע טלושה םיטחוש"טסֶארט ונשי ריעבש רפיסו קי'צייז טחושה ,היאקסלומוסמוק
 ,ןיקיורד ומשו ,ריעצ טחוש םלואו .ףוע דעב תוקיפוק 30 אוה ףירעתה .ריעבש הטיחשה
 10-5 דעב ףוע טחוש אוה -- טסָארטה םע תורחתהל ליחתה ,קסנימל קסבָאטיוומ אבש
 ,םיטחושה-טסָארט לש תואישנה םשב ,קי'צייז טחושה ,אוה שקבמ ךכיפל .תוקיפוק
 תרומת לבקי הז םדא .ןיקיורד תא גורהיש םדא אצמי (ןמה הקשיומ םג יורקה) זיוהנייווש
 .תואנ רכש תאז
 .לכה תא רפיסו ,ןכוסכ וב דבוע אוהש םוקמ ?,'קסיזורגוא'ה לא אב ןמה הקשיומ
 "רעטַאלב עלעקנעי" תרותב קי'צייז ינפל גצוהש ,שריהנדלוג ונכוס תא רגיש 'קסיזורגוא'ה
 םיצפח ןיקיורד לא בינגהל קי'צייזל ועיצה רעטאלב עלעקנעיו ןמה הקשיומ .[עשופה]
 תא גורהל קר שרד ,םיטחושה טסָארט תואישנ םשב ,קי'צייז ךא ,אלכב ובישוהלו םיבונג
 ךירצ לבור 507ו דימ ומלוש לבור 100 .לבור 150 לע וותשה םה וז הדובע תרומת .ןיקיורד
 .השעמה רחאל םלשל היה
 .םלענ ןיקיורדש הלומה המק ריעבו ,רפסמ םימיל ןיקיורד תא 'קסיזורגוא'ה ריתסה םייתניב
 "...םימשאה תא רסאו הלוכ השרפה תא 'קסיזורגוא'ה הליג זא
 םימוסרפהש ,ררבתנ ימשרה םושיאה-בתכמ ךא .הלוכ הלילעה התנבנ הזכ יביטימירפ ןפואב
 .חצרנ אל שיא .הידב אלא ויה אל בתּכ וחצר םיטחושה יכ תונותעב

 .(שידיי) הבקסומ ,4.3.1925 םוימ "סעמע" .קסנימב םיטחושה"טסָארט טפשמ .0
 .קסנימב ידוהיה ירחסמה זכרמה -- הגימָאג .1
 .(שידיי) הבקסומ ,5.3.1925 םוימ "סעמע" .2
 .יטיבוסה ילילפה שוליבה דסומ -- קסיזורגוא .3
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 ןמה הקשיומ תא ךכ םשל ורכשו ןיקיורד תא חוצרל ושקיב םיטחושהש עבקנ אל טפשמב םג
 .רעטאלב עלעקנעיו
 לש ובתכמ היה טפשמה תאצות תא םצעב עבקו םושיאל שמישש ידיחיה "ךמסימ"ה
 הדומ" ובתכמב קי'צייז ."רעקעוו רעד" תכרעמל אלכה-תיבמ רגיש אוהש ,קי'צייז טחושה
 ;טרופופר היבוט-בקעי לש ותוחילש תא 1ואלמב ,םיילילפה םישעמה תא השע אוה ;לוכב
 3." םילעופה רוביצמ החילס שקבמו ןכ דוע תושעל אל חיטבמ אוה
 בתכ המ םוש לע הלאשלו ,תמאה תא בתכ אל הזה בתכמב יכ קי'צייז עידוה טפשמב ךא
 היה אל קי'צייז עודמ רקח אל ןידה-תיבו ?,"ינקיתכ יתייה אל" :קי'צייז בישה ,הזכ בתכמ
 .ונקיתכ היהי אלש ךכ ידיל ואיבה המו ,ונקיתכ
 עגונב רבד וחיכוה אלשו ןינעל תוכייש םוש םהל התיה אלש םיבר םידע עמש ןידה-תיב
 .ןיקיורד חצר ןונכת לש תיטרקנוקה המשאהל
 םינברה תא ותודעב ץימשה ,הקנאיפָאלס לש ברה ,םיישארה הירוגיטקה ידעמ דחא
 .רמול המ עדוי וניאש רמא הפוג טפשמה תשרפב ךא ,םייאקסנימה םיטחושהו
 ריעה-בר םשארבו ,קסנימ ינבר לא הקנאיפָאלס-לש-ברה לש יולגה בתכמה אוה ינָיפוא
 דגנ םעה תא םמוקל םכל היה ךרוצ המ ,םינברה ,םתא" * :תונותעב םסרופש ,ןיקסולג
 לש ברה יכ םיחווצמו םיגהלמ םתא ...?םינוטחושה לע טפשמה םע רשקב יטיבוסה ןוטלשה
 וממז "םה"ש םיגהלמ םתא .ךכב ינא הֶאגש םכל רמוא ינירה .קיבָאשלוב אוה הקנאיפָאלס
 םתצר המ םשל ,םישודק םינבר ,םכתא ינא לאוש ןכב ,תודהיה תא בירחהל הלילע ידי-לע
 םכניא םאש ,טפשמה ינפל דוע םתבתכ וליא היה בטומ ?וניאנוש לא םלועה יווצק לכל
 םירחא םיעותעת-ישעמל בורעל םילוכי םכניא ירה ,גורהל ושקיב םימשאנהש ךכב םינימאמ
 ."םכדצמ רתוי ןוגהו רתוי האנ הז היהו -- םהלש
 יכ ןימאמ וניאש עידוה ,ולוכ טפשמה ךרענ וללגבש ןיקיורד ותוא ,ומצע ןיקיורד וליפאו
 עיגמ" ? :ךכ תראותמ ןיקיורד לש ותריקח .והוחצריש תנמ-לע םישנא רכש טרופופר
 תא והשכיא ץלחל הצור אוהש רכינ -- םמותשמ םלואהו ...ומצע ןיקיורד השמ הריקחל
 דשח ררועתמו .ןכ ינפל דיעהש המ אל ללכ ,תּוּפַרב םהילע רבדמ אוה .שפנו בלב ויאנוש
 "? קותשל תנמ-לע ןוגה ףסכ-םוכס חקל אמש -- ונבלב
 יקסבונא'זריווסו קי'צייז ,טרופופר םיטחושה דגנ העיבתה תסריגב וכמתש םידיחיה םידעה
 עלעקנעיו ןמה הקשיומ "קסיזורגוא"ה ינכוס ,ןותחתה םלועהמ םיינעשופה םיסופיטה ויה
 .ןיקיורד תא חוצרל ורכשנ יכ ונעט םה .רעטאלב
 טלב רבדהו ,תידוהיה תדל תוומ-תכמ תיחנהל דעונ םייאקסנימה םיטחושה דגנ טפשמה
 .םיירוביצה םירוגיטקה ימואנ ךותמ
 םיליגר םיילילפ םיעשופ אל םיבשוי םימשאנה-לספס לעש ,ךכב ומואנ תא חתפ יקסרוגא
 ...ידוהיה ןומהה לש \!מד תא תדה םשב וצצמ םינש תואמ ךשמבש הלא לש םהיגיצנ" אלא
 28.יןיקסולג ברה ,ריעה לודג םע קי'צייז לכונה דחי ּורבָח
 רוגיטקה ררג כ"פעאו ,ותוא ורקח אל וליפאו טפשמל ואיבה אל ןיקסולג ריעה-בר תא

 .(שידיי) .הבקסומ ,7.3.1925 םוימ "סעמע" .4

 .םש .5

 .(שידיי) .הבקסומ ,14.3.1925 םוימ "סעמע" .6

 .(שידיי) .הבקסומ ,9.3.1925 םוימ "סעמע" .7

 .(שידיי) השראו .24.3.1925 םוימ "טנייה" ,"קסנימב סילייב טפשמ" .8



 ]1 1941-1917 םינשב קסנימב ידוהיה בושיה

 .םימשאנה-לספס לע ובשיש הלא םע תחאכ וצימשהל ידכ ,ומש תא יקסרוגא ירוביצה
 לע םיצוקיש תלטהל םהימואנ תא ושידקה זיוהנזורו יקסנירבולוו םיירוביצה םירוגיטקה םג
 .תידוהיה תדה
 אלו םיטחוש ןאכ םיטפשנ ןיא" יכ ,זירכה יקסבאדולוו יתכלממה רוגיטקהש ,רבדה ינָיפוא
 .חצר תמיזמב םימשאל שנוע עבת אוהו "םיליגר םינויפונכו םיעשופ אלא ,תידוהיה תדה
 ךכ םושמו .תידוהיה תדה יגיצנ לע טפשמה דגנ תופירח החֶמש ולוכ םלועל הבושת וז התיה
 אוה יכ תולילע םיציפמה ,יטיבוסה ןוטלשה לע םיזיעלמה םע סומלופ םג ןידה-קספ ליכה
 299 :;רמאנ ןידה-קספב .תידוהיה תדה תא ףדור
 תא ןדו ,ליגר ,טושפ ילילפ עשפ והזש ,תדה לע הלילע םוש ןאכ ןיאש ,עבוק ןידה-תיב"
 ."םינש יתשל יקסבונא'זריווס תאו םינש שולשל שפוחה תלילשל טרופופרו קי'צייז
 םיטחושה טסָארט" 'ץיִבְלָשמיש .מ דחא לש שידייב הזחמ רוא האר טפשמה רחאל רצק ןמז
 לש ישארה ברה :ןה הזחמב תולעופה תושפנה ."תונומת 5-ב תילקיסומ הריטאס .יאקסנימה
 םיסופיטה םה הלא .םירספס ,ינוונח ,ינויצ ,ןזח ,שמש ,םיטחוש ,םירחא םינברו קסנימ
 .הקנאיפָאלס לש ברהו ןיקיורד טחושה םה םייבויחה םירוביגה .םיילילשה
 שדוקה-ילכו םיטחושה ,םינברה ראש לכו ןיקסולג קסנימ לש ישארה ברה םיראותמ הזחמב
 -השעמ לכל םילגוסמה ןותחתה םלועה ישנאכ -- םירחאה םיילילשה םיסופיטה לכ ןכו
 םינברה לכ .ןותחתה םלועה לש ןוגרא'זב בותכ הזחמה .ןוממה אוה םלוכ יהולא .הבעות
 .הז ןוגרא'זב םיצבושמ םייפיצֶאפס-םייתד םיגשומ וליפאו .הז ןוגרא'זל םיקקזנ םיטחושהו
 וז" :ךכ הזחמב תאטובמ -- טקשב עצבתהל הכירצ ןיקיורד תחיצרש העיבקה ,לשמל ,ךכ
 הטלחההמ ונוצר-תועיבש עיבמ קי'צייז טחושהו "...תישירח הרשע-הנומש תויהל הכירצ
 ותו םיננוצב םתוא ּונודי ,אבר הימש שדקתיו לדגתי היהי רבכ וישכע" :ןיקיורד תחיצר לע
 ןמָה הקשיומ לא קי'צייז טחושה תא םירגשמשכ .הזחמב תוהז החיצרהו תדה ?"."אל
 ינירה ,רבדה ךכ םא" :קי'צייז לא טרופופר טחושה רמוא ,ןיקיורד תחיצר ןינעב רבדיהל
 ול רומא םגו ,ךיפב הבוט הרושבשכ רוזחנ ,ןמָה םע ןינעה תא םייִסו ףֶל ,ירוא 'ר ,ךילע ךמוס
 3."יאדכ לכה הנומאה ןעמלש םושמ ,וז תונמדזהב הָוצמב הכוז אוהש
 ,היסורולֶאבב םייעוצקמה םידוגיאה לש תוברתה"רודמ ידי-לע ,תימשר ץלמוה הז הזחמו
 ןכמ רחאלו קסנימב המבה לע ר1פס-ןיִא םימעפ גצוהו ,תיטילופ קדצומו ליעומ הזחמכ
 .היסורולֶאב לש תורחא םירעו הָשרוא ,קסיורבובב

 קסעב ךרענ טפשמה .יקסנידור להומהו טחושה לע יולג טפשמ קסנימב ךרענ 1931 סראמב
 המכ תוחכונב ןינל ש"ע יזכרמה ידוהיה הגלפמה-ןודעומב ומייקתנ ןידה-תיב תובישי ,לודג
 .םישנא יפלא
 תא ,קוטר'ָצ םולש באה -- לעופ לש ונוצרל דוגינב ,למ אוה"ש ,ךכב םשאוה יקסנידור
 32 "'םייָמוי ץקמ קוניתה רטפנ ךכ תמחמו ,ול דלונש קוניתה

 .(שידיי) .הבקסומ ,11.3.1925 םוימ "סעמע" .9
 .(שידיי) .1925 ,קסנימ ,48 'מע ,יאקסנימה םיטחושה-טסָארט ,'ץיבלשמיש .מ .0
 .47 'מע ,םש .1
 ,3 'מע .קסנימב יקסנידור להומה לע ירוביצה טפשמה .יראטילורפה ןידה-תיב ינפל םיילאקירלק םינלבח .2

 .(שידיי) .1931 ,קסנימ
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 עשפה תריקחב וקסע אלש טעמכ טפשמבש תעדל םיחכונ ,טפשמה רמוח תא םיארוקשכ
 היה טפשמה .דליה תריטפל תיטרקנוקה הביסה תא וליפא ורקח אל .יקסנידור לש יטרקנוקה
 רמוחמ רשאתמ הז רבדו .הללכב תידוהיה תדה דגנכו הלימה-תירב תווצמ דגנכ ןֶוּוכמ
 אל םימשאנה-לספס לע בשי יראטילורפה ןידה-תיב ינפל" " :םיארוק ונא .טפשמה
 -ימימו םדק ימימ ולש דובעשה-יעצמא םע ידוהיה םזילאקירֶלקה לכ אלא ,דבלב יקסנידור
 ותונלבח לש תובורמה תורוצה ןמ תחא אלא וניא הלימה-תירב סקטש ,םייניבה
 ."תילאקירלקה
 הנכס-תרהכ תיניצידֶמ תואר-תדוקנמ הרבסוה ,קונית תלימ לש המצע הלועפה ,הלימה-תירב
 רוטקודה ,תיטפשמה-תיאופרה הזיטרפסקָאה גיצנ וירבסהב דיעה ,לשמל ,ךכ .קוניתה ייחל
 תשולשמ דחא לכ ...םיטנמומ 3 ,ידוהיה ןידה יפל ,וב שי הלימה חותינ" * :בוקאיוורָא'צ
 וזש רחאמש ,ירב .הציצמה -- ןורחאה ךלהַמה תא לשמל לוטינ .ידמל קיזמ םיכלהַמה
 ,הז ךלהַמ לשב ,םידלישכ םירקמ הברה שי .ועגוני אל םידליהש רשפא-יא -- הפב תישענ
 יל ןמדזנ ילש תיאופרה הקיטקארפב ...תוקבדימ תולחמ ראשו תברג ,סיליפיסב םיעגנתמ
 עובש ,הלימה-תירב רחאל דימ הלימה סקטמ ותמש תוקונית לש םיפיפוג חתנל תחא אל
 ."םירחא םיאפור הברה רפַסל םיעדוי הזב אצויכ .רתויו םייעובש ,וירחאל
 .םידליה ייחל הנכס וב שי הלימה-תירב גהנמ" יכ ,ריהצה ןייטשרלדַא יתכלממה רוגיטקה
 5 ."ותומל םרג ,םילעופ-ןב לש ומד זיקה יקסנידור
 הז סקט לשב ןברק לפנש דליה ייחל לכנתהש ןטשה" יכ ריהצה זיוהנזור ירוביצה רוגיטקה
 36."ומצע תוארפ-השעמ ותוא לשב ולפנש םידלי תובבר לש ןטשה אוה
 ,םייארפ םייתד םיסקט םויקמ האצותכש תושרהל ןיא" 3' :רמאנ טפשמה לש ןידה-קספבו
 ."הנכסב םייחה ודמעוי
 ןדבאל איבה הז רבדש ,תוקוניתה ייחל תיסיפ הנכס הווהמ הלימה-תירבש ,ולא תועיבק ךא
 המגמ םהינפל וביצה םה .טפשמה יכרועל ןהב יד היה אל ולא תועיבק ,רופס ןיאל תונברקלו
 וז םתמגמ תיתשהלו ,הללכב תידוהיה תדה לש החיר תא שיאבהלו ץקשל -- רתוי תבחרנ
 תא ,םזילאירפמיאה תא ,היצולוביר-רטנוקה תא תתרשמ תידוהיה תדה :ינידמ סיסב לע
 לעו ך"נתה יפוליס לע הנבנש ,ומואנב רמא זיוהנזור ירוביצה רוגיטקה .ב"ויכו םזישאפה
 םשב תאז םינכמ םה ...?קונית לש ומדב ול תלעות המו םיהולאל ךרוצ המ" 3* :ללכב תוידב
 -רטנוקה ןיבו םידבועה תחפשמ ןיב םוקת וז תירבש םיצור םה ?וז תירב איה ימ םע .'תירב'
 זאו ,ונממ קלח וא םדא-ןב ןברקל אָבה ,םיהולא לש ותעד תא חינהל ךנוצר .הלוכ היצולוביר
 ."תומחלמ עבתש ,םוקמ לכב וילע ביבח םדהש םיהולא ותוא והז .הָוחא-תירב תורכל לכות
 םיקרפה תא ליכה ,ץֶאינוד טלובה יקָאסווֶאיה ןקסעה ,ינשה ירוביצה רוגיטקה לש ומואנ
 םיביואה לשו היצולוביר-רטנוקה לש ןעשמ-תודוקנ -- םזילאקירלקו תד" 3? :ןמקלד
 םזישאפה ידיב םיעייסמ םילאקירֶלקה ;םיינוציחה םיביואה תורישב םינברה ;םיינוציחה

 .4 'מע םש .3

 .23-22 'מע ,םש .4

 .25 'מע ,םש .5

 .31 'מע ,םש .6

 .55 'מע ,םש 7

 .34 ,32 'מע ,םש .8

 .46 ,43 ,36 'מע ,םש .9
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 ךנחל אב ידוהיה שרדמה"תיב" יכ ןעט ץֶאינוד .ה"כו ,"םיטיבוסה לע המחלמ רוסאל ינלופה
 טפשמה בהל"ש ,?ץֶאינוד עבות ףוסבלו *"."תוצעומה-תירבב המחלמה ,םזישאפה חורב
 ,תילאקירלקה תיזחה לכ לע אלא ,דחאה םדאה לע קר אל ןאכ ףנּומ תויהל ךירצ ינכפהמה
 םזילאירפמיאה תורישל םיבציתמו ונלש קשמב םילבחמ םה ...ידוהיה םזילאקירלקה לע
 4! "יצראל-ץוחה
 היה לוכי אל ןידה-יכרוע תווָצ לכ"ש ,ריהצה ,ןיול ןידה-ךרוע ,הירוגינסה גיצנ וליפאו
 קזנ תירוטסיהה וכרד תצורמב איבה הז יארפ גהנמ .הלימה סקטבש הפרחה תא שטשטל
 42 "רועיש ןיאל
 .רסאמ תונש שולשל ןודינ יקסנידור להומה
 תכירע לע רוסיאה תלטה ךילהתב ןורחאה בלשה הדבּועב היה יקסנידור להומה לע טפשמה
 .םייתרתחמ םיאנתב םייקל םידוהי וליחתה הלימה-תירב תווצמ תא .תוקוניתל הלימ-תירב
 ,טרופופר היבוט-בקעי-םייח 62-ה ןב טחושה לע טפשמ קסנימב ךרענ 1937 לירפאב
 ותושרל דומעבו -- טחוש -- ידוהיה יתדה ןחלופה תרשמ ותויהב" יכ ,ךכב םשאוהש
 שולשב תיתטיש קסָע ...תיב-תופוע תטיחשל -- סקטה תכירעל םידחוימ םינבמ ךכ םשל
 תא קפסמ אוהשכ ,הטיחשה-תיבל וילא תואב ויהש תוניטק תתחשהב תונורחאה םינשה
 3 "תוטוס תורוצב תינימה ותוואת
 ןידב בשי .םישנא יפלא המכ תוחכונב ,ידוהיה ןורטאיתה ןינבב המגודל יולג טפשמ ןגרּוא
 ינשו יתכלממה עבותה תופתתשהב תיסורולֶאבה הקילבופירה לש ןוילעה טפשמה-תיב
 .זיוהנזורו ץֶאינוד -- םיירוביצ םירוגיטק
 תיטילופה הלהנהה י"ע ונייהד ,ו"אפג ידי-לע וכרענ תופטושה תוריקחהש רבדה ינָיפוא
 תיטיבוס-יטנא הלומעת ,רוריט ,הלבח ,לוגירכ ,םייטילופ םיעשפב קר הקסעש ,תיתכלממה
 .םיינויצולוביר-רטנוק םייורקה םירחא םיעשפו
 אל .תידוהיה תדה דגנ ןןּוכמ היה ,םימדוקה םיטפשמכ ,טרופופר טחושה לע טפשמהש ,ירב
 ,הקילבופירה לש ןוילעה ןידה-תיב ידי-לע טפשנו ו"אפג י"ע טושפ ילילפ ןינע רקחנ ידכב
 םיטפושו םיילילפ םירקוח ידיב דיקפהל היה רשפא-יא הזכ יתמגמ טפשמ תכירעש םושמ
 .יממעה טפשמה-תיב יורקש המ לש םיטושפ
 ,םיטפוש םירבח ,יִנפל" * :ומואנ תליחתב רבכ רמא ,ןיקנימ עבותה ,יתכלממה רוגיטקה
 יהוזש וא ...הלילע ,היָדַב אלא טרופופר לש וניינע ןיא םא חיכוהל דיקפתה התע בצינ
 .הלילע וז ןיאש ,הידב וז ןיאש חיכוהל היה רשפא יאו ."תקהבומ הדבוע ,הדבּוע
 עידוה אוה .לכה שיחכה טפשמב .ו"אפג תוריקחב "םתח"ו לוכב "הדוה" 627-ה ןב טרופופר
 תועדוהב תמאה רקָח דע עיגהל הסינ אל ןידה-תיב .דחפ תמחמ השעש המ השע ו"אפגבש
 ןעט ירוביצה רוגיטקה ...תיטיבוס-יטנא הלומעתב -- ףסונ עשפב םשאוה אוה .טרופופר
 תמב תא לצול הצר אוה .ותודע תא הז הנב דציכ אנ-ואר" * :ולש הירוגיטקה-םואנב

 .47 מע םש .0
 .52 'מע ,םש .1
 .53-52 'מע ,םש .2
 ,(שידיי) .1934 קסנימ ,96 'מע ,טרופופר טחושה עשופה-סְנַאה לע טפשמ .יראטילורפה ןידה-תיב ינפל .3

 .ןידה-תיב ינפל ןלהל
 .41 'מע ,םש .4
 .51 'מע ,םש 5
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 לע זיעלהל הארוה לביק אוה ...תיטיבוס-יטנא הלומעת לוהינל ונלש יטיבוסה טפשמה
 ו"אפג לש תוגהנתהה תקדצ תא הלאש-ןמיסב דימעהל הארוה לביק אוה ,יטיבוסה ןוטלשה
 גהנתה טרופופרש ,ןעט ץֶאינוד ."ונלש טפשמה תודסומ לש תוגהנתהה תקדצ תא ,ונלש
 ."תיאקסנימה תיתדה היפונכה" לש תוארוהל םאתהב טפשמב
 תידוהיה תדה יפלכ תופידר לש הלודג תרשרשב הָילּוח היה טרופופר טחושה לע טפשמה
 .לזאזעל ריעשה אלא היה אל טרופופר טחושה .טרפב קסנימבו ללכב תוצעומה-תירבב
 עמייל ירוביצה רוגיטקה .תויתימאה םהיתורטמ תא תווסהל וסינ אל וליפא טפשמה ינגראמ
 ותכל םרט ,לעופה" הבש ,תחאה ריעה :קסנימב םירע יתש לע ,קסנימ יתש לע רביד זיוהנזור
 הבהאו הואג שגר ףקתנ אוה ...דדועתמו קזחתמ אוה ...'הדבארפ' ןותעה תא ארוק ,הדובעל
 םינימאמה םילשחנ םישנא לש ריע איה -- הינשה ריעהו * "...תוצעומה-תירב לא
 הנממש ריע ...ונצראב הקיצי-לזרבו םחפ תקפהב םיניינעתמ ןיא הב רשא" ,םיהולאב
 םידוהי ,ל"ר ,תודקופה תורצ לע םייודב םירופיס םירפסמ ןהבו ל"וחל תורגיא םירגשמ
 תא םיסנואה ,םירחא שדוק-ילכו םידיסח ,םינבר לש הינש ריע ;תאטוחה תוצעומה-תירבב
 7 "ונלש רחמה תא םיתכהל םיסנמה ,ונידלי
 זיוהנזור .טפשמה היה ןוּוכמ וז "הינש קסנימ" דגנכו ,דואמ הלודג התיה הינשה קסנימ
 תוישיא לאכ טרופופר לא סחיתהל ונא םיאכז םולכ" :תוריהבבו תוטשפב תאז ריהצמ
 רשק הרושק ןילופו םינולס ידיסח לש ,'השודקה' ,הינשה ריעה .ןפואו םינפ םושב ? תירקמ
 47 יל"וחב היצולוביר-רטנוקה םע קודה
 אלממש ימ אלא ,תוניטק סנואה טושפ עשופ ונניא טרופופרש חיכוהל תלדתשמ הירוגיטקה
 ךרענש טפשמב רכזינ הבה" % :ןעט ץֶאינוד רוגיטקה .היצולוביר-רטנוקה םעטמ תּוחילש
 הדבּוע וז ןיא םולכ ...הלימב קסעש ,ידוהיה יתדה ןחלופה גיצנ -- טחוש לע קסנימב
 םולכ ...?ונלש תוצעומה-תירבב ריעצה רודה תא תיסיפ דיבאהל ביואה יעצמא לש תינָיפוא
 ונּגוינ םוחתב ותוליעפ תא ריבגמ ידמעמה ביואהש החכוה רדגב טרופופר דגנ הז טפשמ ןיא
 "?ונלש ריעצה רודה לש
 איבהל ימצעל השרמ ינא .תידוהיה תדה לע הלודג תּויניצב םיצוקיש וליטה טפשמה ינגראמ
 ןיבל תדה ןיב קודהה ןילמוגה-רשק" :טפשמב ירוביצה רוגיטקה לש ומואנמ תודחא תואבומ
 49."אנד תמדקמ םייק הז ןילמוגה-רשק ;הרקמ רדגב ללכ ונניא תונזה
 .תּוצירפו תויעבט-יא ללכל עיגהל תבייח ףוגה לש םיאירבה םייוליגל זובב תסחיתמה תדה"
 -לכ ירקמ הז ןיא ,ירקמ הז ןיאו .הנוז םגו השודק םג העמשַמ 'השודק' תלמ תירבעב
 9 ירקלע

 5. "תויפארגונרופ תושרפב שדּוגמ 'שודק'ה ך"נתה"
 5? :"תדה םע קדּוהמב הבּולש תינברה תונזה"

 .61 'מע ,םש .6

 .62 'מע ,םש .7

 .49 'מע םש .8

 .64 'מע .9

 .65 'מע ,םש .0

 .66 'מע ,םש .1

 .67 'מע ,םש .2
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 53 "חותפ שמוח רפס דיל תונז ,םילהתב תונז ,השודקה תונזה"
 -- תושונאה לש הלודגה טויפה תריצי לע םג םיצוקיש ליטהש ,ךכ ידיל ףא עיגה רוגיטקה
 .םירישה ריש
 תא עציב אוה יכ ,ןאכ וניאר ןכ" * :ירוביצה רוגיטקה רמא ,טרופופר לש ועשפ תא וראתב
 תא ,שודקה ןידה יפ-לע ,הכרבב טחשש רחאל ,הכוסב ,חותפ שמוח דיל םיינעשופה וישעמ
 ."ויעשפ תא ועצב תעב חכונ היהי םיהולאש הצר ומצעב טרופופר .וילא םיאבומה תופועה
 תדבּוע ,"תוטוס תורוצב תינימה ותוואת קופיס" לש תילילפה הדבועה יכ שיגדהל רתוימ
 .טפשמב החכּוה אל ,תוניטק לש ןתתחשה
 היה ןידה-קספ .היפכ-תדובע לש הנחמ תונש 8-ל ןודנ טרופופר היבוט-בקעי-םייח טחושה
 .רוערעל ןתינ אלו יטלחה
 ולוכ םלועב תידוהיה תוירוביצה .קסנימב תידוהיה היסולכואה תא קר אל עזעיז טפשמה
 תלשממ לא האחמ-קרבמ רגיש ,קוק ברה ,לארשי-ץרא לש ישארה ברה .תעזעוזמ התיה
 דוחיב ,להקה-תעדב דואמ טעמ םיבשחתמ ,עודיכ ,תוצעומה-תירב יטילש ךא .היסורולָאב
 .תידוהיה היסולכואה לא סחָיַב רבודמשכ
 .םיידוהי םייתד םינקסע לש רופס-ןיאל םירסאמ קסנימב וכרענ םישולשהו םירשעה תונשב
 -רטנוק תוליעפב ומשאוהש ,הליהקה ינקסעו םינבר 25 ורסאנ 1930 תנש תישארב ,ךכ
 םירסאנה ןיב .ב"ויכו ל"וחב תונגרובה םע םירשק םויקב ,תילאגיל-יתלב תינויצולוביר
 ןגראמ -- רחש דוד ;ריעב תוילאגיל-יתלבה תובישיה שארב דמעש ,סיזיימ 5 :ויה
 -- ןיול םייח השמ ;"םירוחב תראפת" יגיהנממ דחא -- ןודרוג ;"םירוחב תראפת"
 .םירחאו ,דיגמ -- יקציבוקאש ןימינב ;דיגמ
 ,"ינויצולוביר-רטנוק ינבר ןוגרא" םייק קסנימב יכ ,החכוהכ השמישש תישארה הדבּועה
 ינבר םע שגפנו רזלג םשב ינקירמא בר קסנימב רקיב 1929 טסוגואבש העידיה התיה
 %.קסנימ
 אְרּוב רוטאניסה .תוומ-שנוע םייאמ קסנימ ינבר תצובק לעש תועומש וכליה ל"וחב
 -תירב לש ץוח יניינעל יממעה ראסימוקה םוקמ-אלממ לא תיפרגלט הנפ ןוטגנישוומ
 ?תוומ-שנוע יופצ ורסאנש םינברלש רבדה תמאה ,אתליאשב ,בוניווטיל .מ ,תוצעומה
 ?.וררחוש רבכ ,השולש דבלמ ,הליהקה-ינקסעו םינברה לכ יכ בישה בוניווטיל
 -תירבב תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה ןואטבב עיפוה רצק ןמז רובעכ יכ ,רבדה ינָיפוא
 -ריש ןיִעמ ובו ,וררחושש םייאקסנימ םינבר השיש תאמ בתכמ ,"הדבארפ" ,תוצעומה

 בוחרב ו"אפג רקוח רדחב םתחנו בתכנ בתכמה יכ ,ןייצל רתומל **.יטיבוסה ןוטלשל הליהת
 .ו"אפג יפתרמב םינברה לש תמיוסמ "תיגולואידיא תוצעיתה" רחאל יקסראדולוו
 -ילכו םיטחוש ,םינבר יפלכ קר אל הטקננ תידוהיה תדה דגנ תופידרה תטיש יכ ,ןייצל הבוח
 לש םהידלי תאש ,רופס-ןיאל םירקמ ויה .םהיצלח-יאצוי יפלכ םג אלא ,םירחא שדוק
 היה .םיהובג רפס-יתבל םתוא ולביק אל םינפ םושבו ,רפסה-יתבמ ואיצוה םילאקירלקה

 .68 'מע םש .3

 .64 'מע ,םש .4

 .(שידיי) .השראו ,23.2.1930 םוימ "טנייה" .5

 .םש .6

 .(שידיי) .השראו ,25.2.1930 םוימ "טנייה" .7

 .(שידיי) .השראו ,13.3.1930 םוימ טנייה" .8
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 .רבדה תא םילעהל וסינ אל וליפאו .םייטיבוסה תודסומב הדובע לבקל וליפא השק םהל
 הנודנ ,םידוהי תוברת-יליעפ לש תיאקסנימה תיזוחמה הדיעוב ,1930 תנשב ,לשמל ,ךכ
 ,ומשאוה םידחא םירומ .תידמעמ-םיניוע םידימלתמו םירוממ רפסה-תיב רוהיט לש הלאשה
 םהו יפוג-לעבה-ינאמפָאנה דוסיה לע תפרחומה הפקתהל םידגנתמ" םהש ךכב ,ראשה ןיב
 ** "םירחוס ,םינבר ידלי קוליס תעשב ,רפסה-תיבל הריחבה תעשב הזה דוסיה לע םיניגמ
 לאשנ אוהשכו .םידלי 7 ול שי טרופופר" *' :זיוהנזור ןעט ,טרופופאר טחושה דגנ טפשמב
 םע ךלהש דחאל טרפ ,וידלי לכש רורב ותקיתשמ .וז הלאש לע בישהל הצור ונניא ,םה ןכיה
 ךותל הענצב םיננתסמ םילאקירלקה ינב ...םייטיבוסה וניתודסומב ורדתסה ,םינמרגה
 םידבוע ןכיה תעדל ונילע ,םוקמ-לכמ .הלבח ישעמב תופוכת םיקסועו םייטיבוסה וניתודסומ
 תומוקמבו תומיוסמ תודובעב ואצמיי םהש תושרהל ונל רוסאו ,םיידמעמה וניביוא ידלי
 ."םימיוסמ
 הדובעמ םירבועשכ וא ,הדובעל םילבקתמשכ .תוקיטסירטקרכ לש תיטיבוסה הטישה העודי
 .םדוקה םוקמהמ (יפוא-תדועת) הקיטסירטקרכ תשרדנ ,והנשמל דחא דסוממ ,תרחאל תחא
 הדובעל וסחי ,עוצקמב וא הדובעב יקב םדאה םא) הקיטסירטקרכבש יניינעה דצה דבלמ
 תּונימא ,תיטילופ תּולשב) םדאה לש תיטילופ הכרעה םג הקיטסירטקרכב תשרדנ (ב"ויכו
 שמשת איה ירה ,תילילש הכרעה איהש וזיא אהת וזכ הקיטסירטקרכב םאו .('וכו תיטילופ
 .שדחה םוקמל לבקתי אל הילָעבו ,(ןולק-תדועת) "באז-תדועת" ןיעמ
 -תיב המייסש רחאל תידוהי תיאקסנימ הרענ לש הקיטסירטקרכ המגודל ןאכ םיאיבמ ונא
 6 :(לארשיב םויכ) דומיל-תונש עבש ןב רפס

 הקיטסירטקרב
 -תונש עבש ןב יאקסנימה רפסה-תיב תא המייסש ,האל היאלאמ הדימלתה לש
 .1928/29 םידומילה תנשב 8 'סמ דומיל
 -םיילקיסיפ תועוצקמל .םיינוניבמ הלעמל -- םיינאמוה תועוצקמל תונורשכ
 -תב תואיצמה תויעבב בטיה תאצמתמ ,ידמל תחתופמ .םיינוניב -- םייטמיתמ
 .תיתדה תינגרוב-ריעזה תיתיבה הביבסה תעפשה דואמ תשגרומ .וננמז

 (המיתח) 8-ה רפסה-תוב להנמ
 (המיתח) ריכזמה

 וקתינ םידליש הלאכ םייגארט םירקמל תופוכת ומרג םידוהיה שדוקה-ילכ ידלי דגנ תופידרה
 שיגהל ץלאנ ,ךולב ברה ,קסנימב םינברה ינקזמ דחא ,לשמל ,ךכ .םהירוה םע םהירשק
 קוחל םאתהב תירמח הכימת ןהמ לבקל ידכ ,ויתונב שמח דגנ טפשמה-תיבל העיבת
 ךומתל ,הרכהמ ,תוצור ןה ןיא ,ןיד תורכתשמ ןה יכ ףאש ,תונבה ונעט טפשמב .יטיבוסה
 םע רשק לכ ונקתינ ןמזמ רבכ" 5? :טפשמב וזירכה תונבה .בר אוהש םושמ ,ןקזה ןהיבאב
 ."תדב הכימת העמשממ וניבאב הכימתו ,תדה
 םיקָאסווֶאיהש ,רבדה ינָיפוא ךא .באה תקזחהל גואדל תובייח תונבהש ,קספ אקווד טפושה
 .ותנוהכמ הזה טפושה תא וקלסיש ועבתו תדה דּודיע םושמ הז ןיד-קספב ואר םייאקסנימה

 .(שידיי) קסנימ ,26.7.1930 םוימ "רבאיטקָא" .9
 .(שידיי) .75 'מע ,יראטילורפה ןידה-תיב ינפל .0
 .87 'מע ,1970 ,ביבא-לת ,הפוריא-חרזמו תוצעומה-תירב ידוהי תויעבב רקחמו ןויע ,תוניחב .1
 .השראו ,13.1.1930 םוימ "טנייה" .2
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 תינויצה העונתה

 היסורב תידוהיה תּוירוביצה החתפ 1917 ראורבפ-תכפהמ רחאל דימ יכ ליעל ןיּוצ רבכ
 תא הריבגה ,תידוהיה תוירוביצב הישרש הקימעהש ,תינויצה העונתה .תצרמנ תוליעפב
 -- ןויצ-יריעצ ,רבח ףלא 150 היסורב תינויצה תורדתסהה התנמ 1917 יאמב" .התוליעפ
 יגוח ןיבמ םיליעפ תוחוכ המכ הטלק העונתה ...םיפלא 5-ל בורק -- ןויצ-ילעופ ,ףלא 0
 !."דגנמ הכפהמה דע ודמעש ,היצנגילטניאה
 תוצעומל תויטארקומיד תוריחב ןוגראל הברה הלועפה שארב ודמע תוינויצה תוגלפמה
 הדיעול ןכו ,הנידמב תימואל תידוהי הימונוטוא לש דוסי-יניערג שמשל ודעונש תוליהקה
 תיסורה תודהיה לש תוימואלה תושירדה תא חסנל הרומא התיהש תיסור-לכה תידוהיה
 .תיסור-לכה תננוכמה הפיסאהמ
 םש וכרענ 1917 ביבאב .היסורב תינויצה העונתה לש ינוגראה זכרמל התשענ דארגורטפ
 היסורב תינויצה העונתה לש הלועפה יכרדו םידיקפתה תא וותהש תוינויצ תודיעו המכ
 תורדתסה לש תישישה תיסור-לכה הדיעוה -- לירפאב :תיטארקומידה ,השדחה
 םינויצה לש תיעיבשה תיסור-לכה הדיעוה -- יאמב ;"רבחה" תינויצה םיטנדוטסה
 ."ןויצ-יריעצ" לש הינשה תיסור-לכה הדיעוה -- שדוחב ובו ;םייללכה
 קסנימב ןנוכתנ 1917 ילויב .הבר תוליעפ םיינויצה םינוגראהו תוגלפמה וחתיפ קסנימב םג
 .בוליהומו קסבָאטיו ,קסנימ תוזוחמב הלועפה תא תינוגרַא להינש יזוחמ ינויצ דעו
 ,םידמל ונא הדיעוב יזוחמה דעוה ח"ודמ .תינויצ הדיעו קסנימב המייקתנ 1917 רבמטפסב
 257בו ,ףלא 75-ל עיגה םילקושה רפסמ ,םיינויצ םינוגרא 189 ונגראתנ םיישדָח ךשמב יכ
 2."ץולחה" לש תוצובק ונגראתנ תומוקמ
 ןד -- ןלהל) 5 'מע ,ח"צרת ,ביבא-לת ,(היסורב "ץולחה" תורדתסה תורוק) הכפהמה רּוכב ץולחה ,סניפ ןד 1

 .(סניפ
 .42 'מע ,ז"טשת ,ביבא-לת ,הלואגל קבאמב ,(רפיצנצ) ילאפר הירא 2

 ו 3 ו 9 ל לש 8 0 ל 5% %

 1917 תנשב קסנימב הנבלה-היסור ינויצ תדיעו |

 .29 ,סֶנרָא'צ בייל הדוהי .28 ,ןודרוג הוח .15 ,קי'צייבולוס הכלמ .12 ,ץלוהנרֶב .11 ,לגוק םייח .8 ,ןייטשניבור לאכימ .6 ,ןיקמויט ןימינב .1
 ,רזענת םייח .37 ,ץיבוניבר לכימ .36 ,ןהכ השמ .35 ,ןלפק םהרבא .34 ,ךפונ באז הדוהי .33 ,ןיקבוד ףסוי .32 ,ןלפק רזעילא .31 ,ץפח עשוהי
 ,ןיקייל ןויצ-ןב .53 ,ץיברוה לאכימ .51 ,יקסנדור יכדרמ .50 ,לזיימ לאומש .46 ,לגס .ח .40 ,ץיבומרבא השנמ ברה .39 ,דלפנזור ר"ד 'בג .8
 ,דנאלטוטש היח .80 ,ןיקמויט חנ .79 ,ןיגולד 'בג .77 ,(חקור) ןיול .75 ,דנאפלָה דוד .70 ,לבבורז ףסוי .66 ,רנטר קחצי .62 ,ןמלרפ בייל .0
 םייח ד"וע .98 ,ןיקטולפ .94 ,ןמדלפ-ןיבור האל .86 ,רלימ השאמ 'בג .85 ,רזענת הטלא .84 ,(חקור) סוילוי .83 ,ןמפיוק היח .82 ,לגנָא .1
 .ןמלרפ הינ'ָג .120 ,רוטקפס .115 ,רלָה תידוהי .111 ,קשרהמ הנח .109 ,ץיבורוה לאומש 'פורפ .100 ,ןדשכ .99 ,ןוסלנצכ בייל



 ןיזור ןרהא 8

 תודיחי 103-ב םידוהיה םילייחה םע םיעגמ ויה .תצרמנ תיאבצ תוליעפ םג חתיפ דעוה
 .תויאבצ
 .הלוכ היסורולֶאבבו קסנימב תינויצה העונתה לש התוחתפתה ךשמהל הפיחד הנתנ הדיעוה
 שוביכה תפוקתב ליעפ היהש ,היסורולֶאבב תינויצה הגלפמה לש ינמז יזכרמ דעו םקוה
 תינויצה הגהנהה םע קודה רשקב דמע ינמזה יזכרמה דעוה .לבחה לש ינלופהו ינמרגה
 .םירישי עדימו תוארוה לביק הנממש ,ןודנולב תימלועה
 ופתתשה הבש ,ברעמה-תיזחמ םינויצ-םילייח לש הדיעו קסנימב המייקתנ 1917 רבמצדב
 רורחש ;תיסור-לכה תידוהיה הדיעוה תלאש :ונודנ הדיעוב .תונוש אבצ תודיחימ םיריצ 0
 ןוגרא לש הלאשה םג הנודנ תוניחבה ראש ןיב) המחלמה יפתתשמל תילכלכ הרזעו םילייחה
 3.דועו ,תימצע הנגה ןוגרא ;(לארשי-ץראל םידוהי םילייח תריגה
 ברעמה תיזחמ םידוהי םילייח לש תיללכ הדיעו קסנימב המייקתנ 1918 ראונאי תישארב
 ;:4 -- "םידחואמה" ;10 -- ןויצ-ילעופ ;21 -- םינויצ :םהמ ,םיריצ 41 ופתתשה הבש
 -םילייחה תדיעובש תולאשה ןתוא ונודנ וז הדיעוב .1 -- קיבָאשלובו ,5 -- "דנוב"
 -- 17ו םידחואמה -- 1 ,ןויצ-ילעופ -- 2 ,םינויצ 4 לש בכרהב תיזח"דעו רחבנ .םינויצה
 םילייחה ברקב תינויצה העונתה לש העפשהה לדוג לע םידיעמ הלא םירפסמ +.יאדנוב
 .םידוהיה
 1918 ראונאי תישארבו 5,"רבחה" תינויצ רעונ-תורדתסה קסנימב הנגראתנ 1917 ינויב
 5."רבחה" דעו י"ע הארקנש ,קסנימ זוחמ לש ינויצה דמולה רעונה תדיעו ריעב המייקתנ
 היהש (ןיגארב) ןיניירב םהרבא היה "רבחה" לש יאקסנימה ףינסה ידסייממ דחא ,בגא
 התיהש ,רמול ךירצ ?.תוצעומה-תירבב תידוהי תובשיתה לש תעדונה תינכתה רבחמ םימיל
 ויה "רבחה" תורדתסה דבלמ .ידוהיה רעונה ברקב הלודג תיטילופ-תירוביצ הסיסת זא
 תורגסמב תיפוס וצבתשנ אל ןיידעש ,ינויצ רעונ לש תוצובקו םיגוח הברה קסנימב םיליעפ
 םירחאו "םירוכיב" ,"ןויצ-יחרפ" םיגוח לשמל ויה .תורדגומ תויטילופ תויורדתסה לש
 ןותע וליפא איצוה "םירוכיב" גוחה .(גוח לכב שיא 50-30) ידמל רכינ היה םהירבח רפסמש
 רמושה" תורדתסהה תרגסמב וצבתשנ םימָילש ,םיפוצ תוצובק ויה ןכ *."םירוכיב" םשב
 ."ריעצה
 ,סופדבש תוליעפב םג היוטיב תא האצמ ריעב תינויצה העונתה לש תססותה תוליעפה
 ?.בחר הדימ-הנקב החתפתנש
 תכירעב ינויצ ןועובש -- "טרָאוו עשידיי סָאד" עיפוהל ליחתה 1917 לירפאב
 .יקסבוּברָאג .נ

 רבמצדב 21 -- 17-ב תיברעמה תיזחהמ םיינויצ-םילייח תדיעו לוקוטורפ .127/66 'סמ קית ,ינויצ ןויכרא 3
 .(תיסור) .קסנימ ,7

 .(שידיי) .קסנימ ,8.1.1918 םוימ "רעקעוו רעד" .
 "רבח:ז" לש תיגיגח הפיסא לע העידי ונא םיאצומ 29.6.1920 םוימ "קלָאפ ןראפ" יאקסנימה ידייה ןותעב .5

 .תורדתסהה םויקל םינש שולש תאלמל השדקוהש
 .(שידיי) .קסנימ .1.1.1918 םוימ "דוי רעד" ןותעה .6
 מ"הירבב תינויצה העונתה -- אשונה .פ"עב דועיתל רודמה ,וננמז תודהיל ןוכמה ,תירבעה הטיסרבינואה 7
 .הטיול .ל ,1
 .בופיל בד ,פ"עב דועית ,ל"נכ 8
 ,1960-1917 תוצעומה-תירבב םיידוהי םימוסרפ" רפסה יפל תונתינ קסנימב תידוהיה תונותעה לע תועידיה 9

 .א"כשת םילשורי ,תילארשיה תירוטסיהה הרבחה ,קורמש .ח ךרע ,תויפרגוילביב תומישר
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 תינויצה תורדתסהה ןואטב -- "דוי רעד" ,שידייב ימוי ןותע עיפוהל ליחתה 1917 רבמצדב
 .ץיבוניבר לכימ -- ךרועה .תיאקסנימה
 לש יאקסנימה ףינסה ןואטב -- "רבחה" ןועובשדוד תיסורב עיפוהל ליחתה שדוחב וב
 .ינראשט יסוי -- ךרועה ."רבחה"
 ברעמה תיזח לש תיאבצה-תינויצה תורדתסהה ןואטב שידייב עיפוהל ליחתה 1918 ראונאיב
 .ןיקפורק -- ךרועה ."טאדלָאס רעשידיי רעד" --

 9 י'ןויצ-ילעופ" תיטסילאיצוס-לאקידארה הגלפמה דעו קסנימב ןגראתנ 1918 ראונאיב

 קבאמ ,"ןויצ-ילעופ" תעונתב םינוש םינווג ןיב דואמ ףירח קבאמ ללוחתנש ,רמול ךירצ

 11 תויושתכתה וליפאו תוירורעש לש תורוצ תופוכת שבלש

 ףוס) ינמרגה שוביכה ימיב ריעב תינויצה תוליעפה תא הידדצ לכמ וריאיש םינותנ יד ונל ןיא

 הבתכב .ידמל תצרמנ התיה איהש חינהל דוסי שי ךא .(1918 רבמצד תישאר -- ראורבפ
 השגרוה ,ל"וחב וראשנ ונירבחו ,קסנימ תא םינמרגה ושבכשמ" '? :םיארוק ונא קסניממ

 ורענתה קסנימ ינויצ .רהמ-שיח הפלח וז ךא .הכּובמ ןיעמ ןושארה ןמזב םינויצה תורּושב

 ךייתשת ךליאו ןאכמ יכ העדוה ובו בתכמ לבקתנ ןילרבמ ...תצרמנ הדובעב וחתפו
 קסנימב םירקבמ וליחתה .ןילרבב תיזכרמה תינויצה הכשלל קסנימב תינויצה תורדתסהה

 תינויצה תונותעה תא ונא םילבקמ םתועצמאב .הדובעב םיעייסמה םיאנילרב םינויצ

 הנורחאה תינויצה הפיסאב .ראוד-ירשק ורדסוה אל הכ דעש םושמ .השראו ,הניו ,ןילרבמ

 םיביטרפואוק תרוש קסנימב ונגריא םינויצה ...תינויצ הכולהת רמועב ג"לב ךורעל טלחוה

 תורטש רואל ואיצוה םיביטרפואוקה .הינעה תידוהיה היסולכואל דוחיב הבורמ םתלעותש
 הזה ףסכה .'ירבעה לבורה' וא 'ידוהי ףסכ' םשב םתוא םינכמ םינמרגהש ,שידייב םידחוימ

 וחתפ םינויצה .ינמרג ףסכ ןוצרב ותרומת םינתונ םהו םיינמרגה תונוטלשה ידי-לע רּכּוה

 קסנימ דיל ונגריא םינויצה ...בוניל'צ ש"עו 'הילצרה' ,'ןויצ' ,'םע-תיב' :םידחא םינודעומ

 "...ץיקה תפוקתל םידוהי ינוע ידליל תניוצמ םידלי-תבשומ
 .לודג ןוחצנל וכז םינויצהו ,קסנימב תידוהיה הליהקה דעול תוריחבה וכרענ 1918 יאמב

 19-ב המייקתנש תיאקסנימה הליהקה תלהנה לש הנושארה תיגיגחה הבישיב שי דחוימ ןינע

 הבישיה תליחתב רבכ .רגרב קחצי ינויצה חתפ הבישיה תא .שיא ףלאמ הלעמל וחכנ .יאמב

 הרהצהה .שידייב ולש החיתפה-םואנ תא אשנ רגרב קחצי .הפשה-תלאשב סומלופ חקלתה

 םיטסישידייה .שידייב ךכ-רחאו תירבעב הליחת ,לארשי-תדוגא םעטמ הארקנ הנושארה

 הטלחה הלבקתנ .םוגרת םוש השרוי אלש ועבתו שידייב הרהצהה םוגרת דגנ תוצרמנ וחמ

 3: שידייב קר -- םימואנה ראשו ,תירבעב קר ועמשוי ןויצ-יריעצו םינויצה ימואנש

 .(שידיי) .14.1.1918 םוימ "דוי רעד" .0
 20-ב תבשב" :ןמקלד חסונב תכרעמל בתכמ ונא םיאיצומ 23.1.1918 םוימ "דוי רעד" ידייה ןותעב .1

 ןינעב "צ"פ-לאקידאר" תורדתסה םעטמ תרצע היאקסבוקאר בוחרב םעה-תיבב םייקתהל הדמע ראונאיב
 (.ד.ס) צ"פ ירבח המינפ וצרפתה ,חתפיהל הדמע תרצעהש עגרב וב ךא .תידוהיה הדיעול תוריחבה
 ורעתשה םה .תופרחבו שערב הירורעש וללוחו רעכאילבו (דנאלדירפ) יבצ דעוב םהיגיצנ תכרדהב
 ."הפיסאה תא ץצופל וחילצהו ונירבח לע םיפורגאב

 ןויכראב תאצמנ הבתכה .(תיסור) .הסידוא .28 'מע ,1918 ינויב 7 םוימ 24 'סמ "לסימ היאקסיירווָאי" .2
 .(רפיצנצ ןויכרא -- רוציקב ןלהל) .ביבא-לת ,(רפיצנצ) ילאפר הירא לש ודוסימ ,תיסורה תונויצה

 .(שידיי) .השראו ,5.6.1918 םוימ "טנייה" .3
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 -סקלָאּפ"ו ןויצ-ילעופ ,"דנוב" .הליהקה תלהנהב דחוימב ךכ-רחא הנודינ הפשה-תלאש

 -ילעופ ,םינויצה .םילוקוטורפה ולהנתי הבו תימשרה הפשה היהת שידייש ושרד "ייטראפ

 תועצה םג ולעוה .תירבעב םילוקוטורפה לוהינב וכמת לארשי-תדוגאו םיילאקידארה ןויצ

 4 תירבעב ולהוני םילוקוטורפהש טילחה בורה .תונושלה יתשב םילוקוטורפה תא להנל

 תליחת) 1919 טסוגואב 8-ה דעו (ינמרגה שוביכה ףוס) 1918 רבמצדב 10-ה ןמש הפוקתב
 הדירי לש הפוקת וז התיהו .יטיבוסה ןוטלשה ידיב ,עודיכ ,בוש קסנימ התיה (ינלופה שוביכה
 לא בתכמב ךכ .ואצמנש םיכמסמ המכמ רשאתמ הז רבד .ריעב תינויצה תוליעפב הלולת
 5 ;יאקסנימה ינויצה דעוה בתוכ השראווב םיובנירג קחצי

 הזה בוטה הרקמב שמתשמ יננה .הנליוומ הפי .ל ונרבח י"ע ךל ונבתכ םויה"
 :רומאל ,תינש ךל בותכל
 ונילא אובת יזא ,אוה רשפא ךא םא יכ ,ךשקבמ יננה ונירבח לכ םשב .1
 רבד .טרפב םיינויצה םינינעהו ללכב םייללכה םיימואלה םינינעה םשל קסנימל
 .דואמ אוה ץוחנ הז
 םישדוח השולש הז יכ ,תויללכהו תוינויצה תועידיה לכ תא ונל איצמהל 2
 ...ינויצה םלועהמ איהש העידי לכ ונלביק אלש
 םרכמל םירלפמסכא תודחא תואמב 'קלָאפ עשידוי'ה תא ונל חלש 3
 ...להקב
 "...לכה תא אצמת םשו ,ןושארה ונבתכמ תא הפי ונרבחמ שורד

 םיגיהנמ םע רשקתהל חרכה היהו ,הניקת תבותכת להנל וליפא היה השק ,הארנה יפכ
 .תויונמדזה ידי-לע םיינויצ
 לש ינמזה יזכרמה דעוה לש ינויצמרופניא בתכמב ,ינלופה שוביכה ימיב רבכ ,ןכמ רחאלו
 הנשה" % :םיארוק ונא ,ןגאהנְפּוקב ינויצה דעוה לא היסורולֶאבב תינויצה תורדתסהה
 העירפה .ונלילגב םיקיבָאשלובה תלשממ תנשו ,ןוטלשל ןוטלשמ רבעמ תַנש ,הנורחאה
 הלטָּב םיבר תומוקמבו ,דואמ התפְר הלוכ תורדתסהה לכו ,ונצראב הדובעה ךלהַמ דעב הברה
 "...הלוכ הדובעה
 תגלפמ לש ,תדחוימה ,הינשה תיסורה-לכה הדיעוה קסנימב המייקתנ ראונאיב 18-ב
 תעונת תויעבב הנד הדיעוה ''."ןויצ-ילעופ" תיטארקומיד-לאיצוסה תידוהיה םילעופה
 היורקה וז ,השדחה הפוקתב הגלפמה לש יטקאטה וקהו תוינויעה דוסיה-תוחנה ,ןויצ-ילעופ
 .תילאיצוסה הכפהמהו ןויראטילורפה לש הרוטאטקידה תפוקת
 תפוקתבש השיגדה הדיעוה .דחא הפ הדיעוב ולבקתנ תוימואל תוידוהי תויעבב תוטלחהה לכ
 לרשפאו רתוי ינויח השענו הריגהה-תייעב רתוי דוע תפרחומ תולודג תוילאיצוס תויושגנתה
 איה תילארשיצראה תוליעפהש הטילחה הדיעוה .לארשי-ץראב ילאירוטירטה זכרמה רתוי
 תדיעו סנכל הדיעוה הטילחה ןכ .תישעמ הדובע הז םוחתב להנל יחרכהו רתויב תילאוטקא

 .(רוא האר םרטש שידייב רמאמ) 1941-1917 ,קסנימב תידוהי תיתוברת תוליעפ ,ןמלוש .א .4

 תיצחמב בתכנ אוה יכ איה הכרעהה .בתכמה לע רפסמו ךיראת ןיא ,127/79 'סמ קית ,ינויצ ןויכרא .5

 .1919 לש הנושארה

 .פ"רת ןןשח 'ד םוימ 4976 'סמ בתכמ .24/238 'סמ קיח ,ינויצ ןויכרא .6

 -ילעופ ד"ס תידוהיה םילעופה-תגלפמ לש הינשה תדחוימה הדיעוה" תרבוחה יפל ןתינ הדיעוה לע עדימה 7

 .(שידיי) 1919 ,קסנימ ,"1919 ראונאיב 18 ,קסנימ ,תוצעומה-תירבב ןויצ



 |91 1941-1917 םינשב קסנימב ידוהיה בושיה

 תויוכזה לע קבאיתש תימלוע-לכ תידוהי םילעופ תירב רוצילו תימלוע-לכ תידוהי םילעופ
 זכרמ תריצי לעו תידוהיה הדידנה תרדסה לע ,תוצראה לכב םידוהיה לש תויראטילורפה
 ידוהיה םעה לש תימואלה הימונוטואה תייעב תא החסינ הדיעוה .לארשי-ץראב ילאירוטירט
 .היסורב
 ויה לכהש ףא .הגלפמה לש יללכה יטילופה וקה תלאשב ויה הדיעוב תועדה-יקוליח
 הנה ,יטיבוסה ןוטלשהו תיראטילורפה הרוטאטקידה ,תילאיצוסה הכפהמה בויחב םידחואמ
 יתש וטלב הגלפמה לש ינידמה וקה תייותהו הנידמב יטילופה טנמומה תכרעה לש הלאשב
 תינמיה "תיתגלפמה העיסה" .תוטלחה יתש ולבקתנו תועיס יתש ורצונ .תודגונמ תועד
 תוגלפמה לכ לש תונגראתההו תונותעה ,רובידה שפוח ואולמב גהנוי היסורבש השרד
 תוינידמ תא האולמב הלביק תילאמשה "תיטסינומוקה העיסה" וליאו ,תויטסילאיצוסה
 .תיסורה תיטסינומוקה הגלפמה
 העיסה תטלחה דעבו שיא 42 "תיתגלפמה העיסה" תטלחה דעב ועיבצה םיריצ 115 ללכמ
 .שיא 43 -- תיטסינומוקה
 תודוסיה וטלבתנ הבש ךכב דחוימ ךרע הל עדונ ןויצ-ילעופ תגלפמ לש תיאקסנימה הדיעוה
 תּוסכב ,תיטסינומוקה העיסה היורקה הצובקה .ןויצ-ילעופ תעונתבש םיינלסחה
 ךותל הגזמתנו העונתה לש דוסיה-תונורקעב הרהמ-שיח הדגב ,תינכפהמה היגולואיזארפה
 ןיערגל התיה תיתגלפמה העיסה היורקה הצובקה וליאו .תיטסינומוקה הגלפמה תורוש
 תנש דע ילאגילה המויקב הכישמהש ,היסורב לאמש ןויצ-ילעופ תעונת הזכרתה וביבסש
8. 
 המייקתנש ,יסורה "ץולחה" לש הנושארה הדיעוה תטלחה יפל ,1919 תנש תישארב
 קסנימל םיעיגמ ."ץולחה" לש יזכרמה דעוה קסנימל רבוע ,הנש התוא ראונאיב דארגורטפב
 ותוחתפתהל ,ןבומכ ,עייס הז '*.קו'צשור .יו (גומלא) ץיבולפוק הדוהי ,רודלפמורט ףסוי
 .הלוכ היסורולֶאבבו קסנימב "ץולחה" לש תרבגומה
 יכלפב "ץולחה" לש תויורדתסההו תוצובקה לכ לש הדיעו המייקתנ 1919 ראורבפב
 "ץולחה" תוהמ לע -- תוישארה תואצרהה תא .היסורולֶאב לש בוליהומו קסבָאטיו
 '*.רודלפמורט ףסוי אשנ -- תובשיתהה-תטישו הרשכהה לעו ,וידיקפתו
 ,תיאלקחה הרשכהבש תוינויחה לע !רבדב ,קסבָאטיו תדיעוב ותאצרהב יכ ,ןייצל ןינע שי
 תויאלקחה תונומוקה יכו ,הדובעב רוזעי יטיבוסה ןוטלשה יכ ,ותעד תא רודלפמורט עיבה
 הרשכהל םיתואנ תומוקמכ שמשל םייושע (םיזוחבוסה) םייתכלממה םיקשמהו תויטיבוסה
 הרשכה לש תיטיבוסה הטישב שמתשהל שי יכ ןויערה תא איבה ףא רודלפמורט .תיצולח
 אלמל םהילע רשא ,םיצולחל תיאבצ הרשכהל םוקמ"בכ היסולכואה לש תיללכ תיאבצ
 29. "הרימשו הנגה ידיקפת לארשי-ץראב
 לש הרוש ריעב עימשה אוה ."טרוא" קשמב הרשכה-תצובק קסנימב ןגריא רודלפמורט
 .ץראה תעידיל םיסרוק לש הרוש ןגריאו ,לארשי-ץראו "ץולחה" לע תויבמופ תואצרה
 ידי-לע ןגרואש הנגה-דודגל קשנ תגשהב םג קסנימב קסע "ץולחה" לש יזכרמה דעוה

 .37 'מע ,סניפ ןד .8
 ."ץולחה" תינלמעה תורדתסהה לש 2 'סמ רזוח .2158/8 'סמ ךמסמ ,"ץולחה" קית ,הדובעה ןויכרא .9

 .(תיסור) קסבָאטיווב תיזוחמה הכשלה ,ר"ספסר
 .35 'מע ,סניפ ןד .0
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 2! חספה ימיב וצרפיש םידוהיב תוערפ לע תועומשה לגרל "יבכמ"ו "ץולחה"
 בזע רודלפמורט .םינלופה ידיב ריעה שוביכל דע קסנימב בשָי "ץולחה" לש יזכרמה דעוה
 .לארשי-ץראל וכרדב םירקו הניארקוא ךרד קסנימ תא

 תליחתב .היסורב תינויצה העונתה לע תורומח תופידר וכתינ 1919 תנש לש הינשה תיצחמב
 לשו יזכרמה דעוה לש םהיתולועפ תא דימ קיספהל" הניארקואב הדוקפ האצי 1919 ילוי
 ,'רורד' ,'ןויצ-יריעצ' ,'יחרזמ' תויצקארפה לשו ,תינויצה הגלפמה לש םיימוקמה םידעוה
 22 "תידוהיה תימואלה תוריכזמה' יורקש המ לשו 'תודחא' תילאקירלקה הגלפמה לש
 תוינויצה תוגלפמה תנלבּוקב יסור-לכה יזכרמה לעופה-דעוה תואישנ הנד 1919 ילוי ףוסב
 תינויצה הגלפמה לע הדוקפ םושב וזירכה אל 'םוקראנבוס'הו 'ק"יצו'הש תויה" יכ העבקו
 תויורדתסהה לש תיכוניחה-תיתוברתה ןתדובעש הדימבו ,תינויצולוביר-רטנוק איהש
 לכל 'ק"יצו'ה תואישנ העיצמ ,יטיבוסה ןוטלשה תודוקפל דוגינב תדמוע הניא תוינויצה
 3 .יל"נה התדובעב וז הגלפמל םירוצעמ םישל אלש תויטיבוסה תויורדתסהה
 וקספוה אל ,יטיבוסה ןוטלשה לש ןוילעה דסומה לש תשרופמה העיבקה תורמל ,תאז םע
 ,דארגורטפ ,הבקסומב םיללוחתמ 1919 רבמטפס תליחתב .תינויצה העונתה דגנ תופידרה
 .תינויצה העונתה לש םיטלוב םינקסע ירסאמ היסורב תורחא םירעו בוטאראס ,קסבָאטיו
 םינויצה םינקסעה תא ורסאו תודועתו ףסכ ומירחה ,יזכרמה דעוה תא ורגס דארגורטפב
 תא ורגס .םירחאו קארוב .י ,'ץיבונכאש ,ןייטשניבור .ר ,ןייטשפָאג .ש ,סוקצורב .ד .י
 תינויצה הגלפמה לש םיישארה םינקסעה תא ורסא ,הבקסומב "הקינורכ" ןועובשה
 7 דע 3-מ ובשי םירסאנה .הבקסומב תוינויצה תויורדתסהה ידרשמ תא ומתיחו "ץולחה"ו
 3 .וררחוש ןכ-ירחאו תועובש
 5 םיחרואו םיריצ 109 -- הבקסומב תיסור-לכה הדיעוה תא ורסא 1920 לירפאב
 המויק לוסיחל ןכ-ירחא האיבהש ,תינויצה העונתה לע הפקתהה הליחתה הלוכ היסורב
 .ילאגילה
 הנושארה תיצחמה -- 1919 תנש לש הינשה תיצחמה) ליעל תרכזומה הפוקתב קסנימב ךא
 .תינויצה העונתה תוליעפ אקווד הרבגתנ ,ינלופה שוביכה תפוקתב רמולכ ,(1920 לש
 -- (ץיברוה ד"ח תכירעב) "קלָאפ ןראפ" ימוי ןותע ריעב עיפוהל ליחתמ 1919 רבמטפסב
 תחתפמ תינויצה תורדתסהה .היסורולֶאבב תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעוה ןואטב
 ןוגרא :תנוּוגמ תיתוברת הלועפ םילהנמ ;תוליהקל תוריחבה תארקל תצרמנ הנכה-תדובע
 .הצרא הילעל םישנא תרשכהב םילפטמ ;'דכו תוירפס ,םינוש ברע-יסרוק

 לש רומחה יפסכה בצמה תמחמ רקיעב ,תלבגומ קסנימב תינויצה תוליעפה התיה ,תאז םעו
 ינויצה דעוה לא היסורולֶאבב תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעוה בתכמב .תורדתסהה
 % :םיארוק ונא ןגאהנפוקב

 .38 'מע ,סניפ ןד .1
 .40 'מע ,1930 ,ביבא-לת ,תופידר תונש רשע ,רפיצנצ .ל .2
 .51 'מע םש .3
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 (ינלופה ןוטלשה ימיב) 1920 תנשב קסנימ תליהק דעו

 םישורדה םיעצמאה ונל ןיא .וז הדובע להנל ידכ םיצוחנה םיעצמאה ונל ןיא"
 תא קיזחהל םיעצמאה ונל ןיא .םירוטאטיגאו םירוטקורטסניא חולשמ ידכ
 השורדה תורפסה תא סיפדהל ידכ םיעצמאה ונל ןיא ."קלֶאפ ןראפ" וננותע
 לכ תא םשמ םילבקמ ונייה ,דארגורטפ םע םירבוחמ ונייהש ןמז לכ .'וכו
 ונל ןיא וישכע .תואצותה-תברו הירופ הדובע ונלהינו םישורדה םיעצמאה
 המיאתמ הניאש ,הנטק הדובע םידבוע ונירה בר למעבו ,םיעצמא לבקל ןיאמ
 בוצקל השקבב הקירמאלו ןודנולל םכידי-לע םינופ ונא ךכיפלו .ויכרצלו ןמזל
 לע ונתורדתסה תא דימעהל לכונ ןעמל ,ונתדובע יכרצל םיעודי םימוכס ונל
 ."הל יוארה ההבוג

 ונודנ הבש ,תינויצה הגלפמה לש תיסורולֶאב-לכ הדיעו קסנימב המייקתנ 1919 רבמצד ףוסב
 תווח לש ןתמקה תלאש ;הפוקת התואב העונתה לש הקיטקאטהו הקיטילופה תולאש
 תוליהקה הלועפה ;תיתוברתה הרשכהה תייעב ;לארשי-ץראל םילוע תרשכה םשל תויאלקח
 ידו

 .םיוסמ ןוחצנל ןהב וכז םינויצהש ,תידוהיה הליהקל תוריחב קסנימב וכרענ 1920 ראונאיב
 28 םיינויצ םיגיצנ 29 ויה הליהקה יריצ 71 ללכב
 97 ויה הדיעוב .היסורולֶאבב תוידוהיה תוליהקה לכ לש הדיעו קסנימב המייקתנ שדוחב וב
 -יתלב 17 ,ןויצ-ילעופ לאקידאר 1 ,יחרזמה -- 11 ,ןויצ-יריעצ 11 ,םינויצ 34 םהמ ,םיריצ

 .פ"רת ולסכ ז"ט םוימ 5101 בתכמ ,םש .7

 .קסנימ ,28.1.1920 םוימ "קלֶאּפ ןראפ" .8
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 הצעומ הרחבנ הדיעוב .לארשי-תדוגא 197ו "ייטראפ-סקלֶאפ" תגלפממ 4 ,םייתגלפמ
 לש דובכ-אישנל ,היסורולֶאבב תוידוהיה תוליהקה לכ לש יזכרמה דסומה -- תימואל
 לכימ ינויצה -- ריכזמלו ,רגרב קחצי ינויצה -- ר"ויל ,ןיגרוח םייח ינויצה רחבנ הצעומה
 2% .ץיבוניבר

 בוחרב "ןויצ" םעה-תיב :ויה םהבש םייזכרמה .םיינויצ םינודעומ המכ םיליעפ ויה ריעב
 .30 ,היאקסבונאדיוק בוחרב ןויצ-יריעצ ןודעומו היאקסבוקאר
 רשקב הדובעה הרבגתה דוחיב ."הלואגה ןרק"ל ףסכ ףוסיא םוחתב התשענ תרכינ הדובע
 היצמרופניאב .רופלב תרהצה תא הרשיאש ,ומיר-ןאסב תימואלניבה הדיעוה תוטלחה םע
 39 :;רמאנ ןודנולב ינויצה לעופה-דעוה לא יאקסנימה ינויצה דעוה לש

 לע הבוטה הרושבה לבקתה ןמל ונתדובע לע הרצקב םכל רוסמל ונא םיצור"
 זכרמה ארק ףכית .יאמל 6-ה םויב ונילא העיגה וז הרושב .ומיר-ןאס רבד
 חוכ-יאב ,תונויצבש םימרזה לכ חוכ-יאב ופתתשה הבש ,תיגיגח הפיסאל
 תופיסאו תוגיגח וכרענ ...ןוטלשה חוכ-אב םגו הליהקהו תימואלה הצעומה
 -תעל ףוסאל לדתשהל הטילחה ונל התיהש תילילגה הנטקה הצעומה ...םיפסכ
 סינכהל ינויצ לכ לע הבוח הליטהו קראמ ןוילימ 10 לש םוכס ונלילגב התע
 ."דחא שדוחל ומּויק ימד הלואגה-ןרקל

 רשקב 13.5.19207ב תיגיגח הבישיב הלבקתנש ,תיאקסנימה הליהקה תטלחה איה תינָיפוא
 10 הליהקה הביצקה ,תילארשי-ץראה הדעוה תעצה יפל .ומיר-ןאס תדיעו תוטלחה םע
 המכ ובכעתיו לארשי-ץראל ולעיש םיצולחל הילע-תיב קסנימב ןגראל ידכ קראמ םיפלא
 .קסנימב םימי

 השלחנ ,ריעב ינלופה שוביכה תפוקתב ,תיסחי תצרמנה תאז םעו תלבגומה תינויצה תוליעפה
 ברקב הוקת-רסוחו תוצע-ןדבא וליפא תראתמה הדועת האצמנ .וז הפוקת לש הפוסב הברהב
 לעופה-דעוה לא יסורולֶאּבה ינויצה דעוהמ בתכמב .קסנימב תינויצה תורדתסהה יגיהנמ
 3? םיארוק ונא ,ןודנולב ינויצה

 ןודנולב תיתנשה היצנְרְפנוקהל םיריצה חולשמ רבדב םכלש המרגלטה תא"
 ,םינורחאה םימיב ללכב םילוכי ונא ןיא סוקצורב ידיל התוא איצמהל .ונלביק
 עדוי ונממ שיא ןיאו יוניש תילכת ונלילגב ונתשנ םיאנתהשכ וישכע םג המו
 ט"ערת תנש לש םילקשה רבד-לע טורטורפב םכל ונבתכ םויה ...םוי דלי המ
 תא בוריקב וליפא עובקל וז העשב םילוכי ונא ןיא ,םש רומאכ .פ"רת תנשו
 טילחה תאז לכב !ביבסמש בצמב יולת לכה ...ונריעב ורכמייש םילקשה רפסמ
 תיתנשה היצנרפנוקהל םיריצ השישב רוחבל הנורחאה ותבישיב ינמזה זכרמה
 קחצי :זכרמה םעטמ ורחבנ תיאשח הריחב יפ-לע .ןויצ-יריעצ םִינש םהמו
 םירבחהב ורחב ןויצ-יריעצ .ץיבוניבר לכימ ,ןיגרוח םייח ,ןהכ השמ ,רגרב
 תא ןיכהל ונשקיבו םויה םכל ונפרגליט .שטיבורוטנק םוחנו ןיגייפ םייח
 "!וז הבישיב ףתתשהל ונלוכיו יאולה .םישורדה תונוישרה

 .פ"רת תבט ג"כ םוימ 21 בתכמ ,4/438 'סמ קית ,ינויצ ןויכרא .9
 .פ"רת רייא ט"כ םוימ 466 בתכמ ,םש .0
 .קסנימ ,14.5.1920 םוימ קלֶאפ ןראפ .1
 .פ"רת ןןיס 'ח םוימ בתכמ ,4/438 'סמ קית ,ינויצ ןויכרא .2
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 יא .תינויצה תורדתסהה לש ילאגילה םויקה לוסיח תפוקת הליחתה םירשעה תונש תישארב
 תוינויצה תוגלפמה תוליעפ לע ימשרה רוסיאה תלטה לש קיודמה ךיראתב בוקנל רשפא
 .ומסרופ אל הלאכ םיימשר םיכמסימ .טרפב קסנימבו ללכב היסורב
 דארגורטפב ,הבקסומב םיינויצ םינקסע ירסאמ 1919-ב רבכ וללוחתנ ,ליעל ןיּוצש יפכ
 םינויצה יפלכ תויסיפה תופידרה ולביק םירשעה תונש תישארב .היסורב תורחא םיריעבו
 -יריעצ לש תיסור-לכה הדיעוה יריצ ורסאנ 1922 לירפאב 30"ב .ינומה יפוא (היִלגה ,רסאמ)
 יולגה טפשמה יבויקה םירחוסה-ןודעומב חתפנ 1922 טסוגואב 26-ב .בויקב המייקתנש ןויצ
 -תירב לש םיקחורמה םילבחל םינויצה חולישב לחוה רבכ 1922"ב .םינויצ דגנ ןושארה
 33. תוצעומה
 ןוטלשה ןוניכו קסנימ תא םינלופה תשיטנ רחאל םידחא םישדוח רמולכ ,1920 ףוסב
 .תינויצה העונתה דגנ קבאמ ריעב ליחתה ,יטיבוסה
 ,קסנימב תינויצה העונתה יגיהנממ דחא הפוקת התואב היהש ,ץיבוניבר לכימ תאמ בתכמב
 ףלא 20 תלבק הזב םירשאמ ונא" * :םש םיארוק ונא .ריעב בצמה תמיוסמ הדימב ראותמ
 הרזעל םיקקזנה ןיב תיללכה הארוהה יפל קלחנ ףסכה תא .'םלועה'ו 'הריפצה' ינותעו לבור
 רואה-ןרק םהש םושמ ,םינותעה דעב הקומעה ונתדות תא םכל םיעיבמ ונא ,תילאיצוס
 ,םירקי םירבח ,ןכ .ונחור תא תקנוחו ונלצא תררושה הכישחה ךותמ ונילא ההיגמה הדיחיה
 ,לכב ןברוחו תּולד .היסורולֶאב ידוהיל םג התעו תינוכיתה היסורב םידוהיל ואב םישק םימי
 לכ םירכומ ,םשוכר תא םידבאמ םירישעה .וללד הסנרפה תורוקמ לכ ...חורב ןהו רמוחב ןה
 תישגרה םיהקתמ הלאכ םייחב ...בערב םיעווג םיינעהו ,םחל-תפ תונקל ידכ ,רשפאש המ
 םה ןיא .רתויב המועז תוליעפב קפתסהל םיבייח םינויצה ...תוימואלו תוירוביצ תויעב יפלכ
 .להנל התע רשפא יא תומוקמב תימואל תוליעפ .לארשי-ץראב שחרתמ המ ןיטולחל םיעדוי
 רפסה-תיב תא ונתאמ וחקל םינורחאה םימיב ...תפדרנ תיתוברתהו תיכוניחה הלועפה
 האצי יכ ,רפסה-תיב תא ובזע םידימלתהמ םיברו ,םירומה .תודחא םינש םייקתהש יממעה
 ...םידומילה תא אוהש ךיא ןגראל םיעצמא םיטקונ ונא .תירבע דמלל רוסאש הדוקפ
 ...תסנכה-יתבב םישנה-תורזעבו םייטרפ םיתבב תוצובק ןגראנ תוכומנה תותיכה ידימלתל
 םייחו תרוכשמ םוש םישדוח העברא רבכ הז ולביק אל ונרפס-יתב ירומש ןייצל ונילע הבוח
 תאו רפסה-יתב תא םיבזוע םניא תאז-לכבו םחל-תפ םהל ןיאש הלאכ םסנשיו ,הלודג תוקחדב
 ךכיפלו ,ולא תודבועמ םלעתהל םיאשר ונא ןיא ךא .שפנ-תוריסמב םידבועו םהידימלת
 -יתבל םיוסמ ביצקת םהמ שורדלו ןודנולל דימו ףכית בותכלו ףרגלטל םכמ םישקבמ ונירה
 םגו ,רבד לועפל לכּונ אל דבלב וניתוחוכב .םינגראמ ונאש ברעה-ידומיללו ונלש רפסה
 םינותנ ונתומכ םה םגש ונל םיבתוכ םהו ,הבקסוממ בתכמ ונלביק .רבד לבקנ אל הבקסוממ
 םירבח ...דחואמה ינקירמאה דעוהמ ףסכ לבקל תורשפא שי אמש ...שיב בצמ ותואב
 םינותע םינמיהמ םישנא תועצמאב תויתטישבו הדמתהב ונילא ריבעהל איה םכתבוח ,םירקי
 "...ץוחנ יתורפס רמוחו
 תוליעפ לוהינ לע יתדבּועה רוסיאה ,תינויצ תורפס לע ,רפסה-יתבב תירבע דומיל לע רוסיאה
 יכ היה רורב .הקספ טעמכ איה ,םצעב .תינויצה הלועפה תא וקתיש -- תיתוברת-תיטילופ
 תופידר לש הפוקת ליחתת יכ רורב היה ןכ .ץקה אב תינויצה העונתה לש ילאגילה המויקל

 .100-98 'מע ,תופידר תונש רשע ,רפיצנצ .ל .3

 .א"פרת ,ירישעל רשע-דחאב :ךיראתב ןמוסמה בתכמ ,רפיצנצ ןויכרא .4
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 תורפסהו רמוחה תא םהיתורידמ ואיצוה םיינויצה םינקסעה .ךכל ןנוכתהל וליחתהו ,תושיגנו
 .תינויצה העונתל הרישי תוכייש םהל התיה אלש םינושה םהירכמ ןיב םוקליחו םיינויצה
 ,ןהכ השמ ,ץיבוניבר לכימ ,רגרב קחצי ,ןיגרוח םייח ,ןלפק םהרבא) ריעב םינויצה יגיהנמ
 תודוסי לע שדחמ םתדובע תא תונבל םינוכנ ויה אל םהלש הביטקאהו (יקסניטקיט והיעשי
 ."תוצע-ינתונ"ו תוערואמה לע םייביסאפ םיפיקשמ וראשנו תרתחמ יאנתב םישדח
 ,םיריעצ םישדח תוחוכ וצצ .תושדח תורוצ השבל איה .הלסוח אל ריעב תינויצה העונתה ךא
 םיאנתל םילגתסמ וליחתה .ידמל תפעוסמו הלודג תינויצ רעונו םידלי תעונת ונגריאש
 .הלועפ לש תוילאגיל תורוצב הווסומה שומישה היה ןושארה בלשב .תרתחמ תדובע לש
 טלשב תימשר ולעפש ,(םייתמיב ,םייתורפס) 15-14 ינב םינוש רעונו םידלי יגוח ונגראתנ
 םשב תימשר ונכתנ םידחא םיגוח .תמיוסמ תרחאו תיפסכ הכימת וליפא ולביקו יתלשממ
 הדבועב ."יתונמא יתורפס גוח" םשב ודסיתנ תורחא תוצובקו ,(תוחתפתה) "ָאיטיווזאר"
 35.תמיוסמ תינויצ הדובע ולהינש ,םיינויצ רעונ-יגוח הלא ויה
 םשה תא ולביקו תחא תורדתסהל םילצופמה תוצובקהו םיגוחה לכ ודחאתה 1921 ףוסב
 אבש רדאב ינויצה אלימ קסנימב "המידק" תורדתסהה ןוגראב דבכנ דיקפת %."המידק"
 יאקסנימה ףינסה תגהנהב ."המידק" לש דוסיה תונורקע לע האצרה אשנו ןאזאקמ
 % .ץישפיל .מ ,(ירעי) קו'צשילופ .ג ,ןמסט .מ ,בופיל .ד זא ויה "המידק"
 100-60) ידמל רכינ םירבח רפסמ 1922-1921 םינשב הנמ "המידק" יאקסנימה ףינסה
 וליפא וכרע .הרומח תויאשח לע הדפקה ךות ,תרתחמ יאנתב הלהנתה הלועפה .(שיא
 םירבחה תא וכירדה ךכ .ורסאייו תונוטלשה ידיב וספתייש הרקמל ,תוריקח תארקל תורזח
 7 תוריקחב גהנתהל דציכ
 ,קצולס) היסורולֶאבב "המידק" לש םיפינס םירשעמ הלעמל גיהנהש זכרמה היה קסנימב
 ;םירבח יפלא התנמ העונתה .(דועו הדזוא ,הילופאק ,'ץיבופיסוא ,הגורודוראטס ,השרוא
 רעונה לע העפשהל קבאמב לומוסמוקל תיניצר תורחת-תב "המידק" התיה תורייעב
 ..ידוהיה
 דוגינב ,תיטסילאיצוס-תינויצ ,תינלמע תורדתסהכ המצע התאר "המידק" רעונה-תורדתסה
 תעונתב יכ ןייצל הבוח .דמולה ידוהיה רעונה לש תינויצ תורדתסה היהש "רבחה"ל
 רישכהל הרטמל הל המָשש תיכוניח תורדתסה התיה וז .רורב יטילופ וק טלב אל "המידק"
 .הרשכה יכרד השפיח ךכ םשלו לארשי-ץראל הילעל ידוהי רעונ
 -- קלח ,"ץולחה"ל רבע לודג קלח .ררופתהל "המידק" תורדתסה הליחתה 1923 ףוסב
 רעונה תירב -- דנאבראפ"טנגוי רעשיטסילאיצֶאס רעשידיא) פ"יסאל קלחו ס"צ רעונל
 36. (יטסילאיצוסה ידוהיה
 "ריעצה רמושה" םק ,עודיכ ."ריעצה רמושה" תינויצ רעונ-תורדתסה םג התיה קסנימב
 "ריעצה רמושה"ל דוסיה-ןיערגכ .1922 תנשב תיאמצע תורדתסהכ תוצעומה-תירבב
 ליג יפל תובכש שולש ויה "ריעצה רמושה"ב ."יבכמ" ףוגה תוברתל תורדתסהה השמיש
 .20 דע 16-מ -- םירמוש ;16 דע 127מ -- םיפוצ ;12 דע 8-מ -- םינובאז :םירבחה
 ,םזילאיצוסו תונויצ לש הזיתניס ןיעמ התוויה "ריעצה רמושה" לש תינויערה המארגורפה

 .ןהכ דוד ,בופיל בוד ,פ"עב דועית .5
 .בופיל בוד ,פ"עב דועית .6
 .ןהכ דוד ,פ"עב דועית .7
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 הנידמ םש תונבל ,לארשי-ץראב םייחל ידוהיה רעונה תא רישכהל היה ירקיעה דיקפתה
 תא ךנחל ךירצ ךכ םשלו ,ילאיצוס תויוכז-יויש םע הרבח הב אהתש ,תינוביר תידוהי
 םעה לש המוק-יפוקזו םיאג תונבו םינב ,שפנו ףוגב םיאירב ויהיש םידוהיה רעונהו םידליה
 .ימואלה םבוח תא םיאנתה לכב אלמל םינוכנ ,תעמשמו ןוצר ילעב םישנא ,ידוהיה
 ,ידוהיה םעה תודלות דומיל ,ימצע תוריש ,תודעצ ,תולמעתה יליגרת :ויה הלועפה תורוצ
 385 לארשי-ץרא תעידיו תינויצה העונתה
 -יא תוליעפ יאנתבו 1925-ב תינוגרא שבגתנ "ריעצה רמושה" לש יאקסנימה ףינסה
 תצובקו ,שיא 20-כ התנמ םיפוצה תצובק .ידמל לודג תיסחי היה ,תיתרתחמ ,תילאגיל
 תבכש .םירמושה תבכש םע ומצעב הנמנש ",השאס היה םיפוצה ךירדמ .15-כ םירמושה
 .קסנימב התיה אל םינובאז
 ריוא-גזמב ,תורידנ םיתעל ;ריעל ץוחמ םש-יא םיסנכתמ ויה עובשל תחא רשאמ תוחפ אל
 לכ .הבורמ בל-תמושת השדקוה תויאשחה תייעבל .םירבחה דחא לצא -- רתויב עורג
 היסורב תרתחמ יאנתב תויאשחה תוטיש וראוה הבש הבר תורפס ןווכתמב וארק םירבחה
 .תילאגיל-יתלבה הדובעבש הקיטנאמורה םסק הכליה ףא .תיראצה
 "םירמוש"ה קסניממ ודעצ 1924 ץיקב .רטמולק 20-15 לש תודעצ םיכרוע ויה תופוכת
 .םימי 3 ךראש ,רטמוליק 80 לש ךלהמ רמולכ ,הרזחו קסיוהולל
 .תורבוח 10-כ ועיפוה תודחא םינש ךות ."הפוצה ךרד" ,תיסורב תרבוח רואל איצוה ףינסה
 םוש ."ףיוה-לוש"ב ויהש םייזכרמה תסנכה-יתבב ורזופו םיזורכ ונכוה תודחא םימעפ
 תיביטימירפ ךרדב "וספדוה" םיקתוע תואמב םינולעהו ,םירבחל ויה אל לופכש יעצמא
 .הקתעה ריינב דיב ובתכנ -- רתויב
 "...!ריעצ רמוש ,םיבוט םישעמל ןוכנ היה" :רישב תמייתסמ התיה תיעובש השיגפ לכ
 ."ןוכנ דימת הָיָה ,ןוכנ היה ;ןוכנ דימת ,ןוכנ היה ;ןוכנ דימת ,ןוכנ היה :היה רזוחה ןומזפהו
 .בהלנ ינויצ רעונ לש תשבוגמ ,הקזח הצובק התיה "ריעצה רמושה" תצובק
 יפוא תא תונשל יחרכהש ןעט קלח .םיפירח תועד-יקוליח ףינסב ולישבה 1925 תנשב
 .תויפוצהמ תיטלחה קלתסהל שרד הז קלח .תינוגרא ןהו תינויער ןה הרקיעמ הדובעה
 רמושה" יאקסנימה ףינסהמ (הלאה םירוטה בתוכ םללכבו) םירבח 9 ואצי 1925 ויתסב
 .ןויצ-ילעופ רעונ לש יאקסנימה ףינסל דוסיה תא וחינהו "ריעצה
 התיה יתמ דע רוריבב רמול השק .התדובעב הכישמה "ריעצה רמושה" תורדתסה ךא
 +9 קסנימב םייק ףינסה היה ןיידע םישולשה תונש תליחתב יכ חינהל דוסי שי .הליעפ
 תכרעמל םיבתכמ "רבאיטקָא" יאקסנימה ידייה ןותעב םימסרפתמ וליחתה 1924 תנשב
 + .תורדתסההמ םתאיצי לע "ריעצה רמושה"מ םירבח לש תועדוה וליכהש

 .הלאה םירוטה בתוכ לש םיישיאה ויתונורכז יפל ןתינ "ריעצה רמושה" לש יאקסנימה ףינסה לע עדימה .8
 .אלמה ומש ןתממ ונענמנ ןכלו הבקסומב יח ונדוע השאס .9
 ףינסה רבח םע הלאה םירוטה בתוכ שגפנ ,"רומולֶאּב" הָיפכ-תדובעל יטיבוסה הנחמב ,1938 תנשב .0

 .1930 ץיק דע ליעפ היה תישיא אוה יכ ,ול רפיסש "ריעצה רמושה" יאקסנימה
 "ריעצה רמושה"ל יתסנכנ 1923 תנשב" :הזכ בתכמ ספדנ 30.3.1927 םוימ "רבאיטקָא"ב ,לשמל ,ךכ .1

 קר לוכי תימואלה הלאשה תא רותפל ...הבורמ תוליעפב םש יתדבע 1926 רבמבונ דע ...ילאמשה

 ינירהו ילאמשה "ריעצה רמושה"מ תאצוי ינאש ,הריהצמ ינירה ךכיפל .תונויצה אלו יטיבוסה ןוטלשה
 לש הרוש דוע תאבומ ןותעה לש ןוילג ותואב ."הבוראמיר .ל ,יתמגודכ ושעי םירבחה ראש יכ הָוקַמ
 .תומוד תועדוה
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 .ו"אפגה דצמ לודג יסיפ םג תופוכתו ילארומ ץחל תחת ומתחנו ובתכנ םיבתכמהש עודי היה
 םישנא סּוניאכ ,תינויצה תרתחמה םע קבאמ לש וזכ הטישב עייתסנ ו"אפגש הדבּועה םרב
 "ריעצה רמושה" לש תיאקסנימה תורדתסהה יכ החיכומ ,הלאכ "תכרעמל םיבתכמ" בותכל
 .ריעב ידוהיה רעונה לע העפשה-רב םרוג התיה

 דסונ ,ליעל ןיוצש יפכ ."ץולחה" ספת קסנימב תינויצה העונתה תוחתפתהב טלוב םוקמ
 .1919 תנשב "ץולחה" לש יאקסנימה ףינסה
 לש םיבר םירבח קסנימב ורסאנ ,םינויצה דגנ תופידרה קסנימב וליחתהשכ ,1921 תנשב
 לש יזכרמה דעוה בתכ 1922 לירפאב ':.ץראל תולעל םינכומ רבכ ויהש "ץולחה"
 לש ימלועה זכרמה לא ,תוצעומה-תירבב "ץולחה" בצמ לע תיללכה ותריקסב ,"ץולחה"
 9 ,יילולחה"

 ףא עבצא ףוקנל ללכ רשפא יאש דע ראוצ לע "ץולחה" ףדרנ הנבלה היסורב"
 המ ,ונמצעל םג ּולו ,ררבל רשפא יאו ...תילכלכה הדובעהו הרשכהה עוצקמב
 ידודג :תאז דועו ?תרתומ וא הרוסא ,תיאשח וא היולג תורדתסה :ונא
 ,הדשב דובעל תאצל םינתונ םניא קסנימו למוה יכלפ לע םיטשופה םידדושה
 ."הלא תומוקמב תיאלקח הדובע לע םולחל ןיא רשא דע

 תולצופמ תוצובק תומייק ויה .השלח הליחת התיה "ץולחה" לש יאקסנימה ףינסה תדובע
 תומוקמל ועסנ םידחא ,לארשי-ץראל ועסנ םידחא םישישק םירבח .ןתיא ינוגרא זכרמ אלל
 .תושידאו תופייע המ-ןמז השגרוה ףינסבו ורסאנ םידחא ,תוצעומה-תירבב םירחא
 הצרפ ;םיריעצ תוחוכ וקצונ "ץולחה"ל .ילאקידאר ןפואב בצמה הנתשנ 1923 תנשב
 ויה רעונה-תורדתסהב ."ריעצה ץולחה" הארקנש ,השדח תיצולח רעונ-תעונת החמצו
 רקיב 1923 ויתסב .15-14 ינב םירענ ולבקתנ םשש םירקמ ויהו ,17-16 ליגב םיריעצ
 תוחוכה לכ דוכילל דחוימב רסמתהש ,סניפ ןד ,יסור-לכה "ץולחה" יגיהנממ דחא קסנימב
 "המידק" לש התורזפתה תדבּוע תא לצינ סניפ .יאקסנימה "ץולחה" ףינס לש םילצופמה
 ."ץולחה" תורושל הירבחמ לודג קלח ךשמו
 רבעש ,(ירעי) קו'צשילופ הילדג היה אוהה ןמזב קסנימב "ץולחה" ינגראממ דחא
 ."המידק"מ "ץולחה"ל
 ךושמי אלש ינונחת וינפל יתלפהו הב ףתתשה סניפש הבישיל יתאב" * :רפסמ בופיל בוד
 םוש ךא .'המידק' תביזעל ופיטי אל 'ץולחה' ישנאשו ,'המידק' לש תוחוכה בטימ תא הצּוחה
 חצנל היה בייח ,'ץולחה'ו 'המידק' ןיב תודדומתהב .יעבט ךילהת היה הזו .ליעוה אל רבד
 ."'ץולחה' חצינו
 לש יסורולֶאבו ינוריע זכרמ תינוגרא שבגתנ ףא .בּושח ינויצ םרוגל היה קסנימב "ץולחה"
 .ידמל תפעוסמה הדובעה תא להינש "ץולחה"
 .ילאמשה וא ילאגילה יורקה "ץולחה"ב ןאכ רבודמ
 ."ץולחה" לש יאקסנימה ףינסה לש ימשרה סוטאטסה תשרפ תא ריהבהל יוארה ןמ
 רבמטפסב ,תודרפנ תויורדתסהל ,תיפוס ושבגתנש ,םימרז ינש יסורה "ץולחה"ב ויה ,עודיכ

 .87 'מע ,סניפ ןד .2

 .155 'מע ,סניפ ןד .313

 .הפ-לעב דועית .4
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 תורדתסהו ,(ילאגילה "ץולחה" יורקש המ) תיסור-לכה תינלמעה "ץולחה" תורדתסה ;3
 ילאגילה "ץולחה" .(ילאגיל-יתלבה "ץולחה" יורקש המ) תינלמעה-תימואלה "ץולחה"
 227ב ,תיסורה היצארדפה לש םינפ יניינעל ןויראסימוקב ,תימשר תורדתסהכ םשרנ
 .תיסורה היצארדפה ימוחתב קר תרּכּומ התיה תורדתסהה יכ ,שיגדהל ךירצ .1923 טסוגואב
 היצזילאגילה תא גישהל ידכ םיצמאמו תוחוכ הברה ושידקה ילאגילה "ץולחה" ינגראמ
 קסנָאלומס ,לֶאמוה יכלפב ןכו ,היסורולָאבבו הניארקואב ךא ,הלוכ תוצעומה-תירב ימוחתב
 היסולכואה רקיעב הזכרתה םשש תומוקמב רמולכ ,תיסורה היצארדפה לש קסנַאירבּו
 ."ץולחה" לש ילאגילה ומויק תימשר רתּוה אל ,תיצולחה העונתה ירבח בור ויהו ,תידוהיה
 היהש ,יקצינירקמ ריינ הזיא וליפא גישהו ,קסנימ תא דחוימב רקיב אוה יכ ,רפַסמ סניפ ןד
 אוה ןיא יכ ,היסורולָאבב תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה דעוה לש ןושארה ריכזמה זא
 ךא .ךכל םיכסת תימוקמה ריעה תצעומ םא ,קסנימב "ץולחה" לש ומויק תאשרהל דגנתמ
 היצזילאגילב הכז אל קסנימב "ץולחה"ו ,השקבה תא תיטלחה התחד תינוריעה הצעומה
 %.תימשר
 תורגסמ ול ויה אלו תימשר ילאגיל קסנימב ילאמשה "ץולחה" היה אל םלועמ הזכ ןפואב
 תרתחמב תאז-לכב היה אל קסנימב ילאמשה "ץולחה"ש ריעהל שי ךא .תילאגיל הלועפל
 "ץולחה" .קסנימב ףינס היה 1ל ףאש ,ינמיה "ץולחה"כ תויאשח לע דיפקה אל ,האלמ
 .הצחמל-םיילאגיל םיאנתב לעפ ילאמשה
 רָעשל שי .היסורולָאבב ילאמשה "ץולחה" לש תוצעיתה קסנימב המייקתנ 1923 רבמצדב
 .תוינוגרא תולאש רקיעב ודמע וז תוצעיתה לש המוי-רדסב יכ
 דעוה לא" * :םיארוק ונא ,1923 רבמצדב 26 םוימ בתכמ ,הדובעה-ןויכראב יוצמה ךמסמב
 שדוח ינפל .קסנימב תוצעיתהל ונעסנ דציכ ריהבהל ינוצרב .קסנימב 'ץולחה' לש יזוחמה
 ףינס ונלצא אצמ רבכ אוה .קסנימ זוחמב זכרמה חוכ-אבכ ,ינועדג רבחה ונילא אב ךרעב
 רמא ותעיסנ ינפל .םיינוגראה םירשקה תא עבק ןכו 'ץולחה' בצמ לע טעמ ונל רפיס קרו
 ןימזי יזוחמה דעוה יכ ןכתייש םושמ ,קסנימל עוסנל ןכומ תויהל ךירצ ונתַאמ דחאש ,ונל
 ונלביק ותעיסנל עובש ץקמ ...'ץולחה' לש תיזוחמ הדיעו קסנימב ילוא םייקתתש וא ,ונתוא
 ונארק ...םויה אוב :ינש קרבמ ונלביק תרחמל ...אובל ונתאמ דחאל ארקש קסניממ קרבמ
 ."(המיתח) .הצעומה ריצ ...קסנימל יתוא חולשל עבקנ הבש תיללכ הפיסאל ףוחד ןפואב
 י* םירבח 100-מ הלעמל ילאמשה "ץולחה" לש יאקסנימה ףינסב ויה 1926-1924 םינשב
 םישנא 5 קיסעהש ,ינכט-ורטקלא (לֶאטרַא) תווָצ ול היה יאקסנימה ילאמשה "ץולחה"
 דעוה תטלחה יפל .הרשכהה יכרצ תא קפסל ידכ היה אל הזב ךא **.הרשכה-סיסבכ שמישו
 םש ושכרו ריעב םייללכ םיינכט-םייעוצקמ רפס-יתבל "ץולחה" לש םירבח הברה וסנכנ
 37 .('וכו תּועבצ ,תּואנב ,תּורגנ) םימיוסמ תועוצקמ
 -ץראל התלע 1925-1924 םינשב .לארשי-ץראל הילעה תלועפ תא םג להינ "ץולחה"
 ."ץולחה" לש םירבח תרוש לארשי

 .200 'מע ,סניפ ןד 5
 הרייע וא ריע וזיאמו ורבחמ ימ עודי אל ,תירבע בותכ בתכמה ,"ץולחה" קית ,ביבא-לת ,הדובעה ןויכרא .6

 .ונושלכ אבומ וניא ןאכ בתכמה .הצעומל ריצכ אב אוה
 ףינסה ישארמו "ץולחה" יליעפמ דחא היהש ,(םירוטה-בתוכ לש ויחא) ןיזור בקעי לש ויתונורכז יפל .7

 .קסנימב
 .(תיסור) ."ץולחה" ילעפמ לש םילשַמ טוריפ ,"ץולחה" קית ,ביבא-לת ,הדובעה ןויכרא .8
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 ןיזור ןרהא

 .ידמל תצרמנ הלועפ אוה ףא להינ (ילאגיל-יתלבה) ינמיה "ץולחה" לש יאקסנימה ףינסה
 39 :;:רפסמ העונתה ירבחמ דחא

 "ץולחה" לש יזכרמה דעוה םעטמ השרּומכ קסנימב יתיהש 1924 תליחתב"
 ףינסה היה לבחה יפינסב לודגהו ןגרואמה ...הנבלה היסורב "ילאגיל-יתלבה")
 םוקמהמ םירבח תרשכהל הנטק הירגסמ המקוה ןאכ .המצע קסנימ לש
 אל תרתחמה יאנתו ,הדמתהב הלהנתה קסנימב תיתוברתה הדובעה .הביבסהו
 קסנימב תונויצה לש הנורטפ .די ונל תתל םיקיתוה םינויצה םינקסעהמ וענמ
 ותגאד הקספ אל ו"אפג לש הדחה הניע ףא לעש ,ץיבוניבר לכימ תויהל ףיסוה
 דמעו תיצולחה רעונה-תעונתל רֶע היה דוחיבו ,וריעב תונויצ לש יוליג לכל
 יקלח רָאשבכ ,הנבלה היסורב תיצולחה העונתה .ותלוכי בטימכ הנימיל
 השבל תילאגיל-יתלבה תונויצה .הלודג תוררועתה ימי זא הל ואב ,הנידמה
 ."םינומה תעונת לש הרוצ

 הרקיעב הלועפה .לארשי-ץרא תעדו תירבעה תשיכרב היה תיתוברתה הדובעה לש הרקיע
 .הרשכהה תויעבב הזכרתה
 ,"ו"ליב" םשב יאלקח תווָצ קסנימב ינמיה "ץולחה" לש יזוחמה דעוה ןגריא 1925 תנשב
 קשמה םקוה הליחת *".תוצעומה-תירבב יזכרמ יצולח קשמ תויהל ךפה תודחא םינש ךותש
 םנוד 400 ןב עקרק חטש ולביק םה .קסניממ קחרה אל ,י'ציבולאווחומאס הרייעל ךומסב
 קשמה" םשב קשמה הנָּכִתִנ ימשר ןפואב .שיא 21 תב םיצולח תצובק וילע הדבע .בוריקב
 לש היצקָאסווֶאיה יגיהנמו ,הלודג החלצה הל התיה וז הצובק ."רָאנויפ ידוהיה יביטקלוקה
 הוגיצהו דואמ התוא ולליה ,הזה קשמה לש יתימאה ונויבצ המ ועדי אלש ,היסורולָאב
 .עקרקה לע תידוהי תוזחאתהל תפומכ
 ךירדמה רסאמו ,הנכשה הביבסה תייסולכוא דצמ דואמ ער סחי -- םינוש םימעטמ ,םימָיל
 שדח קשמ הצובקה הלביק 1926 תישארבו ,םוקמה תא בוזעל םירבחה וצלאנ -- קשמה לש
 וז הצובק .םיצולח 48 ודבע קשמב .הלעמו םנוד 2000 לע ערתשהש ,'?שוגדיו הרייעה דיל
 התמרב היסורולֶאב לש םיידוהי-אלהו םיידוהיה םייאלקחה םיביטקלוקה רֶאשמ הדחייתנ
 שבוגמה ירבחה דוכילב ,הובגה הדובעה-ןוירפב ,הדובעל ןיוצמה הסחיב ,ההובגה תיתוברתה
 .וירחא בוקעל וליחתה תונוטלשהו תודשח ררוע הז לכ .ביטקלוקה לש
 שדוח רובעכ ,ביטקלוקה תלהנהמ םירבח השולש יאקסנימה ו"אפג רסא 1927 לירפאב
 .םינש שולשל ריביסל שוריגל ונודינו ורסאנ םירבח ינש דועו קשמה לש שדחה ר"ויה רסאנ
 .הכשמוה הדובעה ךא ,קשמה לש תישילשה הלהנהה םג הרסאנ 1928"ב
 תא לסחל ורוה ןכמ רחאל המ-ןמזו ,םיאלומוסמוק 30 קשמל לבקל ודקפ 1929 תישארב
 .רסאמב המָשּוה ו"ליבמ םירבח תרוש ."ץֶאילומוסמוק" םשב הנומוק םיקהלו קשמה
 .הרזפתנו התנש האיצוה אל ,"ץֶאילומוסמוק" ,השדחה הנומוקה
 ריעבו ללכב תוצעומה-תירבב "ץולחה" לש לודיגו תוחתפתה תונש ויה 1926-1923 םינשה

 -יריעצ תינויצה הדובעה תעונת תורוק -- "רוד ילותפנ" ץבוקב ,היבטל ךרד תיצולח הלפעה ,םחנמ-ןב .א .9
 ןלהל) .116 'מע ,ז"שת ,ביבא-לת ,טסו .ב י"ע ךרענו רדוס ."תיטיבוסה היסורב תודחאתה --- ןויצ
 .(רוד ילותפנ -- רוציקב

 תאצוה .ילאגיל יתלבה 'ץולחה' תודלותל .היסורב 'ץולחה'" רפסה יפל ןתינ ו"ליב תצובק לע עדימה .0
 -- רוציקב ןלהל) .100-87 'מע ,ב"צרת ביבא-לת ."היסורב ילאגיל-יתלבה 'ץולחה' לש ל"וח תחלשמ
 .(היסורב "ץולחה"
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 ןיבו ילאמשה "ץולחה'" ןיב ינוגראהו ינויערה קבאמהש שיגדהל יואר ךא .טרפב קסנימ
 םייחה" ?' :בתוכ סניפ ןד .תויורדתסהה יתש לש תוחתפתהה תא שילחה ינמיה "ץולחה"
 תויורדתסהה יתש לש תורחתההו המחלמה .דואמ םיכורד ויה "ץולחה" לש םיינוגראה
 לש םיזכרמהמ ושרד (הילודופבו קסנימ לילגב ,טרפב) םידחא םיפינס .ףקות לכב וכשמנ
 תיצולחה העונתה תארבהל יולת-יתלב דעו ומיקי -- אל םאו ,דחא תהל תויורדתסהה יתש
 לא טילחהל ולכי אל רשא ,קסנימ לילגב םיפינס העברא ויה תאזה השירדה ימזוי .היסורב
 םילֶאשמהו תועבצההו ,םהב םילוקש ויה לאמשהו ןימיה תוחוכ :ףרטצהל זכרמ הזיא
 ."דצ םושל ועירכה אל םיפוכתה
 ידי-לע תוצעומה-תירבב תיצולחה העונתה לש הבושחה היעבה "הרתפנ" ,רעצה תיברמל
 -יתלבה "ץולחה" יבגל קר אל םירטאמו תושק תופידר תכרעמ הלעפוה :יטיבוסה ןוטלשה
 .ומויק רתּוה םשש תומוקמב וליפא ,ילאמשה "ץולחה" יבגל םג אלא ,(ינמיה) ילאגיל
 -תירבב תורחא םירעו הבקסומ תא 1926 סראמב 15-11 םימיב ףטש םירסאמ לושחנ
 עשוהי ,ןיכירזבָי-לבבורז ,רגרבדלוג ןמלז דעוה ירבח תא ורסא הבקסומב .תוצעומה
 לש םירסאמ םג ויה םמצע םימי םתואב .סניפ ריכזמה תשאו יקסבונמיס קחצי ,רלושטלא
 םיצולח לש םיינומה םירסאמ ומייקתנ 1927 לירפאב 1-ב םג ??.קסנימב "ץולחה" ירבח
 5 .קסנימב
 םינוש םימויאב םהילע תופכלו ו"אפגל "ץולחה" לש םירבח איבהל וליחתה 1927 תנשב
 ."ץולחה" תורוש תא שוטנלו ינויצה ןויערהמ "רענתה"ל םייוניעבו
 יתענכתשה" * :חסונה הזב "תכרעמל םיבתכמ" וספדנ "רבאיטקָא" יאקסנימה ןותעב
 םילמעה ינומהל קזנ םרוגה עקרקדלוטנ יטיבוס-יטנא ןוגרא אוה 'ילאמשה ץולחה'ש
 םע רשק לכ קתנל -- יתובקעב תכלל םירבחל תארוקו וז תורדתסהמ תאצוי ינא .םידוהיה
 וספדנ דבלב 1927 סראמ שדוח ךשמב ."ןלפק האל .תיטיבוס-יטנאה תינויצה העונתה
 .הלאכ "תכרעמל םיבתכמ" 19 יאקסנימה "רבאיטקא"ב
 לש יאקסנימה ףינסה ,1928 תנשב ילאמשה "ץולחה" לע ימשר רוסיא לטוה ,עודיכ
 יאנתב ותלועפב ךישמה ,ילאגיל םויק תרגסמב לעפ אל זא דע םגש ,ילאמשה "ץולחה"
 7 שיא 15 זא הנמ אוה .1932 תנש ףוס דע םיטלחומ םיילאגיל-יתלב תרתחמ

 ויה ,עודיכ .ןויצ-ילעופ תורדתסה קסנימב התיה םישולשה תונש תישארבו םירשעה תונשב
 דעו :ילאגיל םויק לש םיימשרה רכיהה-ינמיס לכ 1928 תנש דע היסורב ןויצ-ילעופ תעונתל
 הבקסומב ןודעומ ;רכינ ידוהי בושי םע םירעה לכב םיימוקמ םידעוו הבקסומב יזכרמ
 היאקאסיירווָאי" תיסורב ןוחרי ;הבקסומב סופד-תיבו האצוה-תיב ;תומוקמב תונועמו
 םשב שידייב עיפוה אוה ןכמ רחאל ,ידוהיה יראטילורפה ןויערה) "לסימ היאקסראטילורפ
 לוכיבכ-תילאגילה תּוליעפה התיה הדבועב ךא .("קנאדעג רעשיראטעלָארפ רעשידיי"
 הרוזנצב םישדוח 4-3 חנומ םיתעל היה יתגלפמה תעה-בתכ .דואמ תלבגומו דואמ תיסחי
 וא סופדל ורתוה אל םינוש םירמאמש רמול ךירצ ןיאו .םישדוח 3-2-ל תחא עיפומ היהו
 .הרוזנצה ידי-לע תרכינ הדימב ועטקנש

 .260 'מע ,סניפ ןד .1
 .(שידיי) 8.4.1926 םוימ 80 ןוילג ,השראו ,"טנייה" .2
 .174 'מע ,היסורב ץולחה .3
 .(שידיי) .קסנימ ,4.3.1927 םוימ "רבאיטקָא" .4
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 לע םישדוח חורטל היה ךירצ ןכמ רחאלו ,תופוכת םירגוס ויה תונושה םירעב תונועמה תא
 רסאמ לש םירקמ ויה ףא .יתגלפמ ןועמכ שמשיש רדח אוהש הזיא אוצמל ידכ םישדוח
 .העונתהמ םיליעפ
 תידוהיה תיטסינומוקה םילעופה תגלפמ :ימשרה םשה) תוצעומה-תירבב ןויצ-ילעופ תגלפמ
 לע דואמ הדיפקה ,ילאגילה המויק תא יאנת לכב םייקל התפיאשב ,("ןויצ-ילעופ"
 תיטסינומוקה הגלפמה לע איהש תרוקיב לכמ הענמנ ,תיטסינומוק-תיטיבוס "תורשכ"
 לנויצאנרטניאל תונמאנ הניגפה ,תויפיצֶאפס תוידוהי תויעב יבגל וליפא יטיבוסה ןוטלשהו
 .'דכו תימלועה תיטסילאיצוסה הכפהמה ןויערלו יטסינומוקה
 -תירבב ןויצ-ילעופ תגלפמ לש ליעל ראותמה וקה תא תנייפאמה ,תניינעמ הדבּוע לע
 ,תורדתסהה גיצנכ ,הבקסומל ןוירוג-ןב אב 1923 תנשב * :ןוירוג-ןב דוד רפסמ ,תוצעומה
 עגמב דמע אוה .הבקסומב תימואלניבה תיאלקחה הכורעתב ילארשי-ץרא ןתיב ןגראל ידכ
 רודיסב תינוגרא הרזע ונממ שקיבו ןויצ-ילעופ תגלפמ לש יזכרמה דעוה םע הבקסומב
 םידבועה תורדתסה" תבותכה םע ,םודא :םילגד ינש ולת ילארשי-ץראה ןתיבב .ןתיבה
 דעוה יגיצנ ."לארשי-ץרא" תבותכה םע ,ןבל-לוחכו ,"לארשי-ץראב תיללכה םירבעה
 קיזהל לולע הזש קומינב ,ןבל-לוחכה לגדה תא ריסהל ועבת ןויצ-ילעופ תגלפמ לש יזכרמה
 תא דואמ זיגרי הזש ונעט םה .תוצעומה-תירבב ןויצ-ילעופ תעונתל ןכו ופוג ןתיבל
 םתעדשכו .תורדתסהה לש וזכ תפצוחמ תוגהנתה לע הקיתשב רובעת אלש ,היצקַאסווָאיה
 קלח ולטי אל םהש ןויצ-ילעופ יגיצנ ועידוה ,יולת ראשנ ןבל-לוחכה לגדהו ,הלבקתנ אל
 .ילארשי-ץראה ןתיבה תדובעב
 םילד ויה *%ןויצ-ילעופ רעונה-תירב לש ףינסהו ןויצ-ילעופ תגלפמ לש יאקסנימה ףינסה
 ןועמב םירקבמ ויהש ,םידהוא לש ןטק רפסמ םג היה .שיא 20-כ -- םהירבח תניחבמ
 היאקסנָא'זארבואירפ בוחרב הליחת היה ןועמה .ףינסה לש םינוש םיחותפ םיסנכב ,הגלפמה
 ץיקב .העונתה ידהואמ היהש ,יקסנימאק םייניעה-אפור לש ותרידב ,(היאנלנויצאנרטניא)
 לראק) היאנרוגדופ בוחרב לודג רדח ורכשו ,ותרידמ ןועמה תא יקסנימאק קליס 5
 .(סכראמ
 חלּושו רסאנ אוה 1925 ףוסב .רשיפ םוחנ היה ןויצ-ילעופ לש יאקסנימה ףינסה ריכזמ
 ןמז רובעכ .לארשי-ץראל תולעל חילצח אוה םשמ .ןאטסכאזאקל יביטארטסינימדא חרואב
 *7.רתויב םיינוציקה םיקָאסווֶאיה דחאל השענו קסנימל רשיפ רזח רצק

 .240-239 'מע ,1971 ,ביבא-לת ,'א ךרכ ,תונורכז ,ןוירוג-ןב דוד .5
 בתוכ לש םיישיאה ויתונורכז יפ-לע ןתינ ןויצ-ילעופ רעונ לשו ןויצ-ילעופ לש יאקסנימה ףינסה לע עדימה .6

 .הלאה םירוטה
 םירוטה בתוכ לא בתכמב רפסמ ,לארשי-ץראבו היסורב ןויצ-ילעופ תעונת יקיתומ ,יקציב!קּוּב לאוי .7

 ץראב .ביבא-לתב ,25 רקסניפ בוחרב ,ותרידב םישדוח 8 ררוגתה ,הצרא ותולעב ,רשיפ םוחנ יכ ,הלאה
 תיביטקא תיטילופ תוליעפב עקש רשיפ .םייומס הסנרפ-תורוקמ ול ויה ,םיבוט םייח יח ךא ,דבע אל רשיפ
 דיחיה ינכפהמה חוכה ,ותעדל ,םהש םיאכודמה םיברעה םיחלפה לש םיסרטניאה לע בהלנ ןיגמכ עיפוהו
 יוטיב ךכב הארו םיידוהי םיבושי לע םיברעה תויולפנתה לע תוכז דמיל רשיפ .בורקה חרזמה לכבו ץראב
 תע-בתכ איצומ היה המ-ןמז .ןויצ-ילעופ תגלפממ אצּוה רשיפ .םזילאירפמיאה םע קבאמ לש יביסרגורפ
 .היסורל רשיפ רזח ןכ-ירחא .תעה-בתכ תא ןמממ ימ עדונ אלו ,ולשמ
 ,הצרא ותרבעהו ןאטסכאזאקל וחוליש ,קסנימב רשיפ רסאמ :םיעוריאה תולשתשה לכ לש קדקודמ חותינ
 רשיפש הנקסמה תארקל ךילומ -- הב ותוגהנתהו תוצעומה-תירבל ותריזח ,ץראב ותוגהנתהו וייח חרוא
 .ו"אפג ןכוס היה
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 ןויצ-ילעופ רעונ ריכזמ .יקסנָאטיט שריה קסנימב ןויצ-ילעופ ףינס ריכזמ היה רשיפ רחאל
 ןתינ הלועפה ףקיה לע .תיתרבסה הדובע התיה תוליעפה זכרמב .הלאה םירוטה בתוכ היה
 ,יטילופ ברע רפס"תיב ןגריא דעוה" '%:1925 רבמצדב תוליעפה לע עדיממ דומלל
 םירבחה קסנימב ורקיב ...שדוחב םימעפ 4 םימייקתמ םידומילה .שיא 20 וב םירקבמש
 זע םשור .בוכורב תריטפל הנשה-םויל שדקוהש ברע ךרענ החלצהב ...קינלּוביצו גרבנזור
 רעונה ינפלש הנכסה ;היצקָאסווֶאיהו ןויצ-ילעופ :קינלוביצ רבחה לש תואצרה 4 ושע
 םיּוק ןכ ...ידוהיה דבועה דמעמהו םזיניתשלפ ;תוידוהי םילעופ תוצעומ ;ידוהיה דבועה
 ."ןויצ-ילעופ רעונ לע ירוביצ טפשמ
 םיּוסמ םרוגל העונתה התיהנ תאז םעו ,דואמ תלבגומ התיה קסנימב ןויצ-ילעופ תדובע
 קזנה תא חיכוהל ידכ הרועמ היצקָאסווָאיה האצי ידכב אלו .םיידוהיה םיירוביצה םייחב
 הפקתה ירמאמ תופוכת םסרפמ היה יאקסנימה "רבאיטקָא"ה .ןויצ-ילעופ תעונתב ךורכה
 .ןויצ-ילעופ לע
 -תירבב ןויצ-ילעופ תעונת תּוליעפ לע רוסיא תיטיבוסה הלשממה הליטה 1928 ינויב 28-ב
 לכב הלועפה העצוב דחא הליל ךות .ומסרופ אל הז ןודינב םייתלשממ םיווצ םוש .תוצעומה
 ,הבקסומב האצוהה-תיבו סופדה-תיב ,ןודעומה ,יזכרמה דעוה ןינב ומתחנו ורגסנ :הנידמה
 -תורדתסהו הגלפמה ירבח לכ לצא שופיח ךרענ ;םירעה ראש לכב תונועמהו םידעוה ןכו
 ןויצ-ילעופ תעונת הלסוח הז עגר ןמל יכ וזירכהו רחא רמוחו םיכמסמ ומרחוה ,רעונה
 .קוחכ שנעותו תיטיבוס-יטנאל בשחית איהש תוליעפ לכו ,הרוסאו
 ,תיתרתחמ ,תילאגיל-יתלב הלועפ הנגרוא ,תוצעומה-תירבב תורחא םירע תרושבכ ,קסנימב
 ירקיעה דיקפתה .םישנא 6-5 -- רתויב םועז רפסמב םירבח קלח הב וחקל .ןויצ-ילעופ לש
 ןפוצ לעפוה .שדוחב םיימעפ-םעפ םישגפנ ויה .םייתגלפמ םיליעפ לש םיתווצ םייקל היה
 .הבקסומב גיצנ םע םיבתכתמ ויה ויפלש
 5? רוטקובורפ היה ןויצ-ילעופ לש ןטקה יתרתחמה יאקסנימה ףינסבש ,עדונ בר ןמז רובעכ
 ימצעה לוסיחה ךילהת .לועפלמ הקספו קסנימב ןויצ-ילעופ תצובק הררופתה 1932 תנשב
 .תוצעומה-תירבב ןויצ-ילעופ תויורדתסה לכב תחא הנועבו תעב טעמכ ,הארנכ ,שחרתה
 .תוצעומה-תירבב ןויצ-ילעופ תעונת לש תוליעפ לכ הקספ 1933 תנשב יכ עובקל רשפאו
 דחא .תנגרואמ תינויצ העונת היסורב םייקתהל ןיטולחל רבכ הלדח 1934 תנשב יכ ,םירובס
 הגלפמה לש ןורחאה זכרמה הבקסומב רסאנ 1934 רבמטפסב" * :בתוכ העונתה ירקוחמ
 הנידמב תנגרואמה תונויצל תחצינ הכמ הנתינ םהה םימיב .ילאגיל-יתלבה "ץולחה"ו
 ."ינלמעה ריעצה-רמושה" לש תישארה הגהנהה לש המויק םג קספנ אוהה ןמזב ...הלוכ

 ןייצל ונילע ,1940-1917 םינשב קסנימב תינויצה העונתה לע רצק מוכיס םיכרוע ונאשכ
 :התוחתפתהב תופוקת המכ
 הסיסת לש הפוקת -- (רבוטקוא תכפהמ דעו ראצה רטשמ לוסיח ןמל) 1917 תנש 1
 .העונתה לש הבר תוחתפתהו

 .הבקסומ ,1920 ילוי ,40-42 'סמ ,(תיסור) "תיראטילורפה תידוהיה הבשחמה" .8
 דָעה ןאמרופ היה 1935 תנשב .הגלפמה רבח םינש הברה היהש רוע-לעופ ,ןאמרּופ דחא היה רוטקובורפה .9

 .יאקסנימה ד"וקנ י"ע םתריקחו םרסאמ תעשב ותשאו הלאה םירוטה בתוכ דגנ ישארה
 .85 'מע ,רוד ילותפנ ,טסו .ב .0



 ןיזור ןרהא 14

 -- (ינלופ ,ינמרג ,יטיבוס :ריעב םינוש תונוטלש לש רבעמ-תופוקת) 1920-1918 2
 .תיסחי תצרמנ תוליעפ תונש
 -- (יטיבוסה רטשמה לש יפוסה ןוחצנה רחאל תונושארה םינשה) 1922-1921 3
 .םייתרתחמו םיילאגיל-יתלב םיאנתב הדובעה לש ינוגרא שוביגו תולגתסה תפוקת
 תפוקת .םיננער רעונ-תוחוכ תיילע ןובשח לע העונתה לודיג תונש -- 1926-1923 4
 תצרמנ תוליעפ
 .תנגרואמה העונתה לוסיחו הסיסג ,תיתגרדה העיקש -- 1933-1927 5
 -תירבב תנגרואמה תינויצה העונתה לש לוסיחהו הסיסגה תוביס לע דומעל םישקבמ ונאשכ
 םידיקפתה תכרעהל קקזיהל ונילע הבוח ,םישולשה תונש לש הנושארה תיצחמב תוצעומה
 .יטיבוסה רטשמה יאנתב היסורב תינויצה העונתה לש הלועפה יכרדו
 יא יכ םירובס ויה (םיינמיה היפגאמ דוחיב) תינויצה העונתה לש הינקסעמו היגיהנממ םיבר
 ךכיפל .םייתרתחמ ,םיילאגיל-יתלב םיאנתב יהשלכ הירופ תוליעפ היסורב להנל היהי רשפא
 םתוליעפ תא םצעב וקיספה וז תואר-תדוקנ לש הידיסח .תרתחמה לש הנוגראל ורסמתה אל
 לכלו ,היסור תא תאצל ץמאמב םצרמ לכ ועיקשה םה .םייביסאפ םיפיקשמ תויהל וכפהו
 .לארשי-ץראל עיגהל -- בטומה
 רגרב קחצי ןוגכ םיטלוב םינקסע םירשעה תונש לש הנושארה תיצחמב קסניממ ואצי ךכ
 לכימ ,(לארשי-ץראל הלע 1935 תנשבו ,ןילופל ןכ-ירחאו הנליוול רבע אוה 1921דב)
 -- םיריעצה םיליעפה ןמ םיבר םג .םירחאו יקסנָאטיט ,ןלפק םהרבא ,ןהכ השמ ,ץיבוניבר
 ולע -- םירחאו (ןשוש-ןבא) ןייטשנזור םהרבא ,בופיל בוד ,(ירעי) קו'צשילופ הילדג
 .לארשי-ץראל הנושאר תורשפאב
 ויה (םיילאמשה היפגאמ דוחיב) תינויצה העונתה לש הינקסעמו היגיהנממ םיבר ,םתמועלו
 -לא העבנ וזכ החנה .תוילאגיל קר תויהל היושע תלעותלו ,העונתל קיזת תרתחמהש םירובס
 םידוהיה תלאש לא וסחי לשו ,ללכב יטיבוסה רטשמה עבט לש תיעטומ הכרעהמ ןוכנ
 תויורדתסההו םינויצה תופידר יכ ורבס הלא םיליעפו םיגיהנמ .טרפב תינויצה העונתהו
 ןוטלשה לש ותוינידמ תא תאטבמ הנניאש ,היצקָאסווֶאיה תוינידמ ירפ אלא ןניא תוינויצה
 ,תינויצה העונתה ללוש תויהל ול רשפא יא ודוסיב יטיבוסה רטשמהש ורבס םה .יטיבוסה
 הדובע חָּתַפל םייקוח םיילאגיל םיעצמאב ,םיילאגיל םיאנתב רשפאש תוילשאב ויח ןכלו
 .תוירופ תואצות גישהלו תיניצר תינויצ
 ,ךכ .תימלועה תינויצה העונתה לש םיגיהנמ תרושל םג התיה וזכ העדש רבדה ינייפוא
 היסור דצמ ונתעונתלו ונתדובעל תודגנתהה" "1 :1923 תנשב ןוירוג-ןב .ד בתכ ,לשמל
 םיסרטניאה ךותמ תעבונ הניאו ,תיטיבוסה הטישה םצעב הכורכ הניא תיטיבוסה
 ונל ןיא היצקַאסווֶאיה םע .היסור הניא היצקָאסווֶאיה ...תיטיבוסה היסור לש םייתכלממה
 רתנל הלוכי הניא תונויצה םאו ...וז הניא הריעצה היסור ...ךרוצ םג ןיאו .תפתושמ הפש
 ןוטלשה יגוחב הרבסהה תא חינזהל תיאשרו הלוכי איה ןיא ...תיסורה תודהיה לע שואיב
 ןמ וניא רבדה לבא -- תינויצה הדובעל היסור סחי תא תונשל היהי לק אל ...יסורה
 ."...םיעצמאה לכב ,ותושעל םיחרכומו ,תוענמנה
 םיטונה תודחאתהה ירבח :גּוליפ לח" היסורב "ץולחה"ב % :ןוירוג-ןב שיגדמ ןלהלו

 .246-245 'מע ,תונורכז ,ןוירוג-ןב דוד 1

 .298-294 'מע ,םש .2



 15 1941-1917 םינשב קסנימב ידוהיה בושיה

 .דוחל ולעפ אלא ,תיסורה הלשממהמ רושיא לביקש 'ץולחה'ל ופרטצה אל 'ריעצה לעופה'ל
 קינלוקש ,הבאווש ,דנאלדירפ ,יקסנילרו ,ןאבסיו ,רטפה ,בונורא ופתתשה הבש הבישיב
 'ץולחה' ךותב לועפל םיכירצ םלוכו ,דחואמ תויהל היסורב 'ץולחה' לעש ונטלחה יכונאו
 ."ילאגילה
 תינויצ העונת לע תוילשאה ,ךכמ האצותכו ,יטיבוסה רטשמה לש הנוכנ-יתלבה הכרעהה
 הרסאנש רחאל ,19287ב ורבע ןויצ-ילעופו "ץולחה"ש ךכ ידיל ואיבה היסורב תילאגיל
 .תינוגרא הניחבמ ךכל םינכומ םניאשכ תרתחמ תדובעל ,םתוליעפ

 קסנימב םג ןבומכו ,היסורב תינויצה העונתה לש התולסחתהלו התסיסגל תוירקיעה תוביסה
 :יתעדל ןה
 ;תבכרומה תרתחמה תדובעל הנכה רסוח .א
 ;לארשי-ץראל תיתעונתה הביטקאה לש לודגה הקלח תעיסנ .ב
 תיסיפה םתדמשהו הידהואו העונתה ירבח לש םיינומהה םירסאמהו תוירזכאה תופידרה | .ג
 .םיטלובה םינקסעהו םיגיהנמה לש
 תורוחשה תומישרב םימושר ויה םינווגהו םימרזה לכמ םינויצה בורש ,תּואדַוב רמול רשפא
 דגנ תופידרה ."םלומג לע" ,רחואמב וא םדקומב ,ואב םלוכ טעמכו ,ד"וקנ --ו"אפג לש
 תונש לש הינשה תיצחמב .םינוש םידממ תונוש תופוקתב ושבלו תעה לכ וללוחתה םינויצה
 ,השעמל ,הלסחתנ רבכ תוצעומה-תירבב תינויצה העונתהש רחאל ,רמולכ ,םישולשה
 תנשב ץרפ ןושארה לושחנה .םיינומה םירסאמ לש םילושחנ ינש וללוחתנ ,תנגרואמ העונתכ
 1-ב בוריק לש יביטקובורפה חצרה רחאל ליחתהש הנידמב ינומהה רוריטה תפוקתב ,5
 ראשו םילגרמה ,םינלבחה ,םיטסיקצורטה תמישרב זא וללכנ םינויצה .1934 רבמצדב
 .םיעשופה
 ריעצה-רמושה ,"ץולחה" לש רבעשל"םירבח 15-כ קסנימב ורסאנ 1935 תנש תליחתב
 רובעכו ,ןויצ-ילעופ לש רבעשל"םירבח 5 ורסא 1935 לירפאב .תורחא תוינויצ תוצובקו
 6: תורחא תוינויצ תויורדתסה לש רבעשל-םירבח 10 דוע -- רפסמ םישדוח
 לש רבעשל-םירבח קר אל ורסאנ ,םיינומה םירסאמ לש ינשה לגה אב 1938-1937 םינשב
 ורסאנ קסנימב .תינויצה העונתה לש רבעשל"םידהוא םג אלא ,תוינויצ תויורדתסהו תוגלפמ
 ימ לכו המ לכ לש רומגה םלוסיח םלשוה הלא םינשב %.שיא 100-מ הלעמל הפוקת התואב
 .תונויצל יהשלכ תוכייש ול התיהש
 .םות דע ורקענ אל הישרש ךא ,הקנחוה היסורב תינויצה העונתה
 וננמזב התשענו חתפתהל הליחתה םישישה תונש לש הינשה תיצחמבש ךכל םייח םידע ונא
 .תוצעומה-תירבב הרידא תינויצ העונת תגשגשמו תססות

 .קסנימב אוה םג רסאנ הפוקת התואבש ,הלאה םירוטה בתוכ לש םיישיא תונורכז יפל .3

 םישימחה תונשב קסנימב שגפנ םהמעש ,םיעוריאל םייח םידע תרוש םע רבחמה לש ויתוחיש יפל .4

 .םישישהו



 הטיוֶל הבול

 קסנימ יקרפ

 לש םיטלובה הישיאמ ,(1976-1904) הטיול הבול ,רבחמה
 -תירבב פ"יסא ידסיימב היה ,תילארשיצראה םילעופה-תעונת
 .דורח-ןיע ץוביקל ףרטצהו 1924-ב הצרא הלע .תוצעומה
 תוחילשב ,דחואמה ץוביקה לש תיזכרמה הלועפב ףתתשה
 .תיטילופה-תיתעונתה הריזבו הטילפה-תיראשלו "ץולחה"ל
 יבתכ תאו ירבע םוגרתב םיכרכ השולשב ןינֶָל יבתכ רחבמ ךרע
 .םיכרכ השולשב בוכורב .ב
 תישארב" ורפס דותמ וטקול הזב םיאבומה קסנימ יקרפ
 .ח"לשת ,"ןיקנבט די"ו דחואמה ץוביקה תאצוה ,"רעסו

 הטיול הבול

 ,ונל ויהש ,םירע יתשב הדקמתה לארשי-ץראל הילעה ינפל ילש היפארגואיג-ויבה
 .הבקסומו קסנימ -- "ואולמו םלוע" תניחבב ,םרוד-ינבו םידוהיכ
 .תלצופמ ,תפעוסמ ,תשרשומ תידוהי םייח-תייווה יכבנ .לארשיב םאו ריע -- קסנימ
 -- "הקמעהו דוחייו ןוויג המע שיש היצאיצנרפיד" -- גשומה לש בחרה ועמשמב לוציפ
 ,םידוגינו םירעפ עפושמו םינפ-בר יממע יווה ,יתוברת ןּויג ,ידמעמו ילאיצוס דוביר
 -- ןווגמ םדא-ףונ ,תועידו תוחוכ קבאמ ,תיתגלפמ היצאיצנרפידו הפינע תוירוביצ
 תוירוביצ לש התסירע -- קסנימ .רעונ ,היצנגילטניא ,םעדיטושפ -- םינומה-םינומה
 ,אטילד-םילשורי ,הנליו קר) םיישארה היזכרממ דחאו הלודיג-תיב ,תינרדומ תידוהי
 לארשיב הרומת-תוללוחמ תועונת לש תישאר יפד ומשרנ ןאכ .(הרוכבה לע המע התרחתה
 -ילעופ" ,תידוהיה םילעופה תעונת לש התחימצ ,היסור ינויצ לש "הלודגה הפיסאה" --
 התוסחבו תנגרואמה תידוהיה-םילעופה תעונת לש התונושאר תוכזב ...םינושארה "ןויצ
 ריעה .היסור לש תיטארקומיד-לאיצוסה םילעופה תגלפמל דוסיה-תדיעו ןאכ הסנכתנ
 לכמ .היתובוחרב וכלהתהש רודה-יתפומ תא הרכז ,היתודגא תא המקר ,הסוחייב הכרבתה
 םהיתותוא ונתנ םה .ירוענו יתודלי לש קסנימ לא ,םייולגו םימלענ ,םיטוח וכשמנ הלא
 ול הפיסוה דוע תימאנידה הפוקתהו ,םינשה ךשמב םצעתנו לדגש ,ריעב ידוהיה רוביצב
 םינשב ,יזכרמ ירוביצ דיקפת תידוהיה קסנימל הל דעונ םימיל .תויביסנטניאו הפונת
 התיה איהו ,םהילוגלג לכב הב ופקתשה םיתעה תוכופהת .הכפהמה רחאלש תונושארה
 ךותב תיסורה תודהיה ברקב וללוחתהש םיעוזעזלו תויושחרתהל יח רטמוראב תניחבב
 .הלודגה תלוברעמה
 לע רבדל ילע המּוש ,תיבה לש החנַמהו ךנחמה דיקפתה תניחבמ .םא בלח םע יתקני תונויצ
 ,ירוענו יתודלי תויווחמ ינורכזב תרחנש הממ .יבא לש וקלחו ותוכז חפקל ילבמ ,ימא תיב
 היח ,94-ה התנשב ,1975 ,התע ימא) הכורא םייח-ךרדב תוננובתהה ךות שבגתנש הממו
 לש התומד יתרכהב העבקנ ,(ןויצ-תנמאנו הרע ,תעד-תלולצ ,המוק-תפוקז -- הבקסומב
 םייח-תונורקעב תעד-תופיקתב הקבדו סחי-תכר ,הישות-תברו הנובנ הידוהי השא -- ימא

16 
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 ךלפב הנטקה התרייעמ .הידליל םליחנהל השקיבו התיב תא הבציע םהיפל ,המצעל הצמיאש
 :שולישב הרידגמ יתייהש ,השפנ-תאשמ תא ריעב התחפשמ תיבל האיבה קסנימ
 הארנש המ תא החפיטו ,תדב הקודא התיה אל איה .תונויצ ,תירבע ,"טייקשידיי"
 ,םעל הקיזה תא ונב רידחהל השקיב איה .תימואל-תידוהי תרוסמכו ידוהי םייח-חרואכ הל
 יליעפ ןיב ימא התיה (הכפהמה רחאל) םינשה תצורמב .ודיתע תווקתלו ותוברתל ,ולרוגל
 סחי היוור התיה התונויצ .(יקצירטסיב ןתנ לש ורוקיב תובקעב דסונ) קסנימב "תוברת" ףינס
 .הב רושקה לכלו לארשי-ץראל םח ישגר
 ,שידיי רבדל ובריה םמצע ןיבל םניב םירוהה .תיסור התיה ,םידליה םע עגמב ,תיבה ןושל
 לש םבור ןכש ,שידייב רקיעב ולהנתה הסנרפה יקסע םג .םתודלימ םהיפב הרוגש התיהש
 אשמו-עגמב .שידיי ירבוד םיידוהי הכאלמ-ילעב ויה ירוה לש רחסמה-תיבב תוחוקלה
 דלי ינדועב יל תונקהל וליחתה תירבע .תיסורו שידיי היבוברעב ושמיש םירוהה לש יתרבחה
 ןושארה ירומ ."םִא ןושל" יל התיה תיסורהשכ ,ןושארה ידומיל היה הז ,םצעב .םינשב ךר
 תא ושטנ יכדרמ ויחאו אוה .יקסנדּור לצרה היה ,םייטרפ םירועיש יל קינעהש ,תירבעל
 םיגיצנ הלא ויה .ונתיבב וררוגתהו קסנימל ואב ,(הניבור הנח לש התרייע ,ןיִזְרָּב) םתרייע
 םיגוחב ורעתה םה ."םייפנכ שורפל" ושקיבש תידוהי תיממע היצנגילטניא לש םיקהבומ
 םימאונה ןמ היה יקסנדור יכדרמ) זאד "ןויצ-יריעצ" חסונ תינוליחו תיטארקומיד תונויצ לש
 "ןויצ-יריעצ" ישארמ -- םימיל ,ינויצה ןותעה יכרועמ ,ריעב םייראלופופה םיינויצה
 םש עקשו הבקסומל לגלגתנ ,יברו ירומ ,יקסנדור לצרה ;םש ל"קקה יליעפמו ב"הראב
 "המיבה" לש ירבעה התיבב םישגפנ ונייה םעפ ידמ ,יטיבוס יתיישעת לעפמב תּודיקפב
 שידייה תא .תובר םינש ךשמב םייטרפ םירומ םע תירבעה ידומילב יתכשמה .(הבקסומב
 התיה קסנימכ ריעב -- בוחרב ינזא הטלקש הממ לכ"םדוק ,"ידידומב" ,ימצעב יתשכר ילש
 שידייב יניינע םלוא .ידוהיה בוחרב רתויב תובחר תובכש לש םתוברתו םרוביד ןושל שידיי
 -- ירוענ תא הפפאש הרעה תידוהיה תוירוביצה לש התארשהב רקיעב יל אב התורפסבו
 תעונת לש הנושל ,תיתגלפמה םויה-תונותעו םירעוסה םיחוכיוה ,םעה-תופיסא ןושל
 תוינוליח ,תויממע תומגמ ירחא יִתָיָהנ .תידוהי םינומה-תוברת לשו תידוהיה םילעופה
 ,םיחרוא סנכתהב ,ונתיבב .שידייל יסחיל תיכרע תּועמשמ הפיסוה תונויצב תויטסילאיצוסו
 םתואב .ץרפ ל"יו םכילע-םולשמ רקיעב ,שידייב תורפסה ןמ האירק-יברע ןיעכ םיכרוע ויה
 רולקלופה חופיטל סנאסנר ימי ויה םימיה .םיידוהי םע-יריש רישל םיברמ ויה םיברע
 םע תחא הפיפכב םולשב רד הז .תידוהיה היצנגילטניאה ברקב תיממעה הרישהו ידוהיה
 .ימא לש ינורקעה םזיארּבֶהה
 -תסכימ" לשב .(תוניכמ 3-ו תותיכ 7) ילאיר ןוכית רפס-תיבב דומלל יתלחתה עשת .ןב
 היסולכוא ילעב םירע המכב ומקוה ,םיהובגהו םיינוכיתה רפסה-יתבב םידוהיל "םיזוחאה
 ןהכ לש היסנמיגה ויה םהבש םיעדונה ;םידוהי לש םייטרפ םיינוכית רפס-יתב הלודג תידוהי
 רפס-תיב .ידומיל תא יתלחתה ובש ,קסנימב ןיקייח לאונמע לש ילאירה רפסה-תיבו הנליווב
 .םייתלשממה םיילאירה רפסה-יתב לש תויוכזה תא וידימלתל קינעהו הנידמה י"ע רכוה הז
 אל םש םגו הפ םג ;יסורה יתלשממה רפסה-תיבבש וזמ הנוש התיה אל םידומילה תינכת םג
 .לארשי ידליל םידחוימ ("םיהולאה יקוח") תד ידומילל טרפ ,םיידוהי םידומיל לכ ויה
 -תיב םג קתעוה ,היסור םינפל םילעפמו תודסומ לש היצאוקאווָאה םע ,המחלמה תישארב
 ריעב םהירוה םע וראשנש תוכומנה תותיכה ינב .הזנָפל קסניממ ןיקייח לש ילאירה רפסה
 ויה ופסונש תוליבקמה תותיכה ;יתלשממה ילאירה רפסה-תיבל םלוכ התע ולבקתנ
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 תדחוימ הביח התליג אל רפסה-תיב לש היצרטסינימדאה .םידוהי םידליב ןבורב תוסלכואמ
 תוכופהתב הילוגלגל דע ,תינוכיתה יתלכשה תא יתלביק תאז תרגסמב .םהינבלו םידוהיל
 .יטיבוסה ןוטלשה לש תונושארה םינשב ינוכיתה ךוניחה לש היצזינגרואירה
 םדא -- ןורימ ויחא ,ןיקייח לאונמע לש ילאירה רפסה-תיבב תוניכמה-תותיכב ךנחמה
 תוירוביצה םהיתוקיזו םהיתופקשה ויה המ עדוי יניא .ןדפקו רימחמכ ונל הֶָארנ ,ןוגהו ידילוס
 ,תירוטאקיפיסור תידוהי היצנגילטניא לש םיגיצנכ םגווסמ יתייה םלוא ,ןיקייח םיחאה לש
 לש ,היטאפמיסו דובכ תררועמה ,תיליצאה תומדה יל הרוכז .םירחואמ "םיליכשמ" ןיעמ
 הרומכ אל יל הרוכז איה םלוא .תיתפרצל הרומה ,ןיקייח לאונמע לש ותייער ,ןיקייח הרולפ
 יטיבוסה יאקיסומה ,ןיקייח סירוב אוה) התיכל רבח יל היהש ,ריעצה הנב לש אמאכ אלא
 רפסה-תיבב םירומה ןיב .("יושלוב"ה לש תינופמיסה תרומזתה חצנמ ,"םעה-ןמא" ,עדונה
 ,הירוטסיהו היפרגואיגל הרומ ,(גרבנירג 'ץיביירוגירג יראכאז) גרבנירג היה ןיקייח לש
 ונגס ,הלכשהל יממעה ןויראסימוקה ישארמ דחאכ היסורב עדונ רבוטקוא-תכפהמ רחאלש
 ותריתחב ,תמחולה ותונויצ-יטנאב הצמשל םג רוכז אוה .יקסרא'צאנּול לש ומוקמ-אלממו
 ,יתלשממה ילאירה רפסה-תיבב עבטל הרומה הבוטל רוכז .'וכו "המיבה" לש המויק דגנ
 העונתל ותקיז לע ונל עדונ ןכמ-רחאל קר .ישיא םסקו חור-תוליצא ןירקהש ,יקסבוטאנגיא
 המגמ ילעב) םייסורולֶאּבה םיטסינומוקה ישארמ אוה היה םימיל .תרתחמב תינכפהמה
 אישנ ,תיסורולָאבה תיטיבוסה הקילבופירה לש התואישנב ןהיכ ,(תימואל-תיסורולאב
 .תעדל ומצע דביא 1931-ב ;היסורולֶאבב םיעדמל הימידקאה

 המוימ העוס חורכ ונייחל הצרפ וז .הנושארה םלועה-תמחלמ הנמיס תּודליה רות םויס תא
 ותוא יניעל האור ינא .ריואה-תוצצפהו םיחתותה ימער ונינזאל ועיגה םרטב דוע ,ןושארה
 גוהנ היהש ינאילויה חולה יפל) 1914 ילויב 18 -- היסורב "יללכה סויגה" לש ןושאר םוי
 היה ונתיב דמע וב בוחרה .(םלועב לבוקמה ינאירוגירגה חולה יפל ילויב 31 ;היסורב זא
 "יאבצה דרשמה לש םידי-יבחר-תורצחו םינבימ ידי-לע סופת היה ובורבש בוחרל ליבקמ
 ןיב התצח הכורא ןבא-תמוח .םילייח סויגל תירוזאה תושרה -- (20עמסאאא הקעו3פזפ)
 תונורדמהו הרצקה הטמיסה ּודעּוי תאז םוקמ-תוכימס לשב .ונלש בוחרה ןיבו הלא םינבימ
 םידלי תרובח ,ונחנא ."לגדה לא וארקנ"ש םויב םיאולימה-יסיוגמ לש םתוסנכתהל ונלש
 םיהותו םיחותמ ,בוחרל הפוצה ונתיב רצח לש ץעה-רדג לעמ םוי ותוא לכ ונשמ אל ,םירענו
 ודקפוה הירעש לעו ,תדיינ לית-רדגב המסחנ היתוצק ינשמ הטמיסה .וניניעל שחררתמה לע
 יפל תוצובק-תוצובק םיזכרתמ םהשכ ,םיאולימה-ישנא ורהנ ןאכל .אבצ-יחקפמ
 ןאכ הריואה התיה הרואכל .םהיתבל דוע םיבש םניא תורדגה ןיב לא םיסנכנה .םהיתוביטח
 תולימ ,םירבד יפוליחו הכרב תולוק המרב ואשינ רבָע לכמ ."תינאמ-הרבח" ,הלילק
 .םילייח ינומזפו אבצ-יריש יעטק ועמשנ תונוש תוניפמ .םכשה לע תוחיפטו אתוחידבד
 םישנה תא -- לק גולגל ךות -- עיגרהל ןויסנ ,תחטוב תירבג םינפ-תדמעה לש היבוברע
 סנאנוסידכ .םירופס םימיל ןינע אלא וניא הז לכש המימת הנומא ,העמד תוליזמה בלה-תוכר
 תורדגה לע םיאבוצה םידליה יכבו םישנה תויוחפייתה ונינזאל ועיגה ןבומ-יתלבו םרוצ
 עבראב ,םימיל .םיכר תובבלב הדרח םיררועמו רבש-תקעזכ םיאשינ םהו ,הטמלו הלעמלמ
 .םלוע לש וללח האלממו הלועו תינשנ רבש-תקעז התואל ּונָּכסיה ,המחלמ התוא לש םינשה
 םוריח-בצמ לש רצוע ,םהיתבל ורזופ ףטהו םישנה ,העיגר תיימוד ןאכ הררתשה םויה בורעב
 .ותיב חתפמ אצוי שיא ןיא -- ריעה לע לטוה
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 ,רמולכ ,הסוו(קסזזזספ8א חסהס68 הנופש המב היורש ונריע התיה המחלמה תונש לכ טעמכ
 םימוצע תונחמ קסנימ תא ורבע המחלמה לש םינושארה םימיב רבכ .תיזחל-ךומסה-רוזיא
 םישקה המחלמה-יעוצפ ברעמב ברקה-תודשמ ןאכל עיגהל וליחתה ןמזב וב .אבצ לש
 ,אטילו הינלופ יחטשמ הגיסנה ,1915 תנשב יסורה אבצה תוסובת .בורקה ףרועל ורבעוהש
 היסור לש הברעמב הלודגה ריעל התיה איהו ,קסנימ תואובמ לא דע טעמכ תיזחה תא ובריק
 'וכו רפס-יתב ,הישעת-ילעפמ -- תיקלח היצאוקאווָא הילע הרזגנ .תיזחל רתויב הכומסה
 וכפה ונופש םינבימ .(יתדמל ובש ןוכיתה רפסה-תיב םג םללכב) היסור םינפל ורבעוהו ונופ
 הינש תרמשמב דמל וילא יתרבעש יתלשממה ילאירה רפסה"תיב) םייאבצ םילוח-יתבל
 .ןאכ וזכור םיבר םיכנו המחלמ-יעוצפ .(תונבל היסנמיגה לש תיבב
 -רוקיבב וניכז םג .הרגישל וכפה מ"נה-יחתות תויריו ביואה יסוטמ לש ריואה ןמ תוצצפהה
 ריוא-תניפס -- תינמרגה תיאבצה הקינכטה לש םיגשיהה איש -- "ןיִלֶָפְצ"ה לש הליל
 בר אשמ תאשל תלגוסמ התיהש ,(ריואה ןמ לק זאגב םיאלוממ לוביקה-ילכ) הרגיס תייומד
 ןושאר םגד ,תאז םיאלפ-תניפס .עגפיהל החונו העונת-תדבכ התיה לבא ,תוצצפ לש
 המנה ריעה לע שא-תוצצפ 43 דחא ויתס-לילב וליטה ,דיתעב םידבכה הדמשהה יציצפמל
 .תידוהיה םעה-תלד לש םירוגמ-רוזיא לע לודגה ןקלחב ,התנש תא
 ,םילייח םיפצומ הכאלמה-יתבו תויונחה .הנממו תיזחה לא -- תקסופ-יתלב אבצ תעונת
 תותבשב תיקלח תויונח-תחיתפ םג הרתוה .ריעב תוינק ךורעל םיאבה אבצ-יקפסו םיניצק
 םהשכ ,םיחרופ םיקסעה .תבש החודה שפנ-חוקיפכ הומכ "תדלומה-תנגה" ירהש ,םידעומבו
 (אבצה יקפס) םינוקה -- םידדצה ינש תבוטל רכממו-חקמ לש תדחוימ הטיש לע םיתתשומ
 םיאב םה ,חקמה לע םידמוע םניא םינושארה .(לארשי"ינב וניחאמ םלוככ םבור) םירכומהו
 השעמל ולביק םהש הממ הברהב חפונמ ןובשחב םתוא םידייצמ םירכומהש ךכב םקופיס לע
 ."תיזחה" לש הנובשח לע םירפשנ םידדצה ינש .הינקה-ךרוע לש ולומג אוה שרפהה --
 -יברעב .היסור יווצק לכמ םידוהי טעמ אל םהיניב .התביבסבו ריעב םיבצּומ םיבר םילייח
 לע "דוצמ םיכרוע"ו תובוחרה תולייט לעו םיניטקרסקה תביבס לע םיטשופ ונייה תבש
 םהירופיסל םיבישקמ ונייה .םח ידוהי תיב לש ונחלּושל תבש-לילל םנימזהל םידוהי םילייח
 הנּפ םידוהי-תווחא היוור התיה הריואה .קוחרה םתיב לא םהיעוגעגב םתא םיפתתשמו
 םיליג ינב -- םיידוהי םיסופיט לש תנווגמ היירלג .םימי וכיראהש םיסחי ומקרנ .תשגרמו
 .ונינפל הרבע -- םינוש םייתוברתו םיילאיצוס םידבר יגציימ ,םינוש םירוזא יאצוי ,םינוש
 להנמ ירבדכ) "וייחב הב הכוז דחא לכ ואלש ,הלודג תוכז"ב יתיכז המחלמל הנושארה הנשב
 םורי" ינשה יאלוקינ ךלמה לש וינפ תא תוארל -- ("הרושב'ה תא ונל איבהש ונרפס-תיב
 ,היסור תואבצ לש ןוילע דקפמל 1915-ב הנּומ ומצע-אוה .היסור יכלמ ןורחא ,"ודוה
 הז היה אל .וינפ תלבקל רדסמב וכרענ רפסה-יתב ידימלת .קסנימב רקיב תותיזחב ורויסבו
 הלא ;םייפרחה םידימלתה-ידמב קר תופתתשהה הרתוה ,לשמל ,ךכ .ללכו ללכ טושפ ןינע

 השבלהה-תויונח לע םהירוהו םה וטשפ ,םללכב ינאו ,םירקיה םידמה םהל ויה םרטש |
 לש ופוסב ונל ררבתנש יפכו ,רוקמ םיאפוק השק ףרוח לש םימת םוי .הלאשהב םגישהל
 בוש ונבצינ םויה תרחמל .התוא רקס רוטאנרבוגהש ,תיללכ הרזח קר תאז התיה םוי ותוא
 לוכהו ,"יסור-לכה דיחיה-טילשה" החותפ תינוכמב ףלח ונינפ לעו ,תוכורא תורושב
 םילייח-ןיגסב שובל ,םירוענה-ינב תורוש ןיב טאל הענה ותינוכמב בושי ."ארּוה" :םיחווצ
 והונרכהש יפכמ רתוי "ישונא" הארנ אוה -- וינפ לע תונבצע-תשראו אעמק ךובנ ,עונצ
 ריתויש ילבמו רדהו דוה אלל ,"םוריע היה ךלמה" .תוצופנה תויתוכלמה ראפה-תונומתמ
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 ותוהמ לע תוהתל ובריה רשאכ ,הז והארמב רכזנ יתייה םימיל .דובכ-תארי לש קיז לכ וירחא
 אוהו ,תוירזכאו םוטמט םע יפוא תשלוחו םינוא-רסוח דחי וב ּורבָחש ,הז לכסותמ ךלמ לש
 רתוי הבר תועמשמ העדונ ואסכ רוגימלו ,תותיחשהו העשרה תוכלמ לש הנברקו הלמס היה
 .תישיאה ותוכמסל רשאמ
 ונדקפמ .ןכמ-רחאל קר יל הלגתנ אוהו ,ןמזה-תותואמ זוירוק הולתנ "עוריא" ותואל
 םימייסמה-םירגובה תרובחמ ,דמח-םלע דחא היה ונרפס-תיב לש הז "יטוירטאפ רדסמ"ב
 .ותוניצרבו ויתוכילה םעונב ,ותוצירחב תפומ ונל היהש ,ןיקייח לש ילאירה רפסה-תיב לש
 רעונה יגוח לע הנמנ זא רבכש ,הארנ .הלמע תידוהי החפשמל ןב ,דלוגנייר קחצי היה ומש
 רבח ,םיקיבשלובה יליעפמ דחא אוה רבכו -- תוטעמ םינש ץקמ .תרתחמב ינכפהמה
 תוהובג תורשְמב אשונ ,םיפסכה-רש ,תיטיבוסה היסורולֶאב לש (הלשממה) "םוקראנבוס''ל

 לש לודגה טפשמב םינודינהו םיטופשה ןיב -- 1936 טסוגואב ;יזכרמה יטיבוסה לשממב
 .(ביינמאקו בייבוניז לש םטפשמ אוה) "יבייבוניזה-יטסיקצורטה זכרמה"
 תונוטלשה תריזגב םידוהיה וצלאנ רשאכ ,ישילשה השדוחב ,המחלמה לש התישארב דוע
 ףלא 80 השראווב וזכרתה ,הינלופ לש םייברעמה םירוזאב םהיתומוקמ תא בוזעל םייסורה
 ועז ,םישדחה שוריגה-יווצ לש םייטעבו םינמרגה לש םתומדקתה םע ,התע .םידוהי םיטילפ
 עיגה םידוהיה עשרהו-ברחה-יטילפ לש האוגה לגה .םידוהי םיטילפ ףלא םייתאמכ הליל-ןב
 תיסורה תודהיה ייחב תיזכרמ העפותל וכפה םיטלמנהו םיחרובה (יצנ'ֶזָּב) םיטילפה .ואישל
 .ונריע לש הפונ לעו הייח לע םמתוח תא ועיבטהו
 םינולָשֶאה קסנימל ועיגה תע ,1915 יאמב (6) 19 ,ה"ערת תועובש םוי ותוא רכוז ינא
 -ןיאל אשמ-תונורק -- (גחה לש וברעב ושרוג םה) םישרוגמה לש (תוכורא הלבות-תובכר)
 ונפוי ןאל רורב היה אל ןיידע .ףטו םישנ ,םינקז לודגה םבורב ,םיטילפ תובבר םישודגה ףוס
 תידוהיה ריעה לכ .תונורקה תא שוטנל רתוה םקלחל קר .הנושארה םתנחת התיה ןאכ --
 טהול ןוצר תזוחא ,הרצב תידוהי תויראדילוס ישגר תפצומ ,םלה תכומ ,החקרמכ התיה
 ריעבש תסנכה-יתב לכ .המישמה דבוכמו הרצה ידמממ הכובנ ,דעסו הרזע טישוהל
 -תיב תפציר .הסחמ-יתבל וכפה ,םדא"ינב ינומה וב סוחדל ןתינש רחא םוקמ לכו ,הירוורפבו
 .םירוקע ,םיצוצרו םיעגי םדא-ינב התסוכ (עיציבש םישנה-תרזעב םג ךכו) הלוכ תסנכה
 םידוהיה יתבמ .םתנזהו םישנאה תנלה -- ףוחדה הרזעה-עצבמ ךרענ ינאטנופס חרואב
 ןיב הקולחל התע ודעונו גחל ונכוהש םילכאמהו תונוזמה ,הוֶזמה ןמו תונחלושה ןמ ,ופסאנ
 עצבְמה לע ודקיפ ריעצה רודה ןיבמו ריעה ינקסע ברקמ םינרדס .םיטילפה לש הסחמה-יתב
 ףוסיא תדובעל ומתרנ םירענו םידלי .היסומולורדנאהו לובלבה יכובמב ותוא טוונל וסינו
 ,תוחלצ יסומע תובוחרב וצצורתה םה .םדעיל םתרבעהלו םיתבהמ תוחוראהו תונוזמה
 םע יתייה ינא ףאו .הז בוצעו הנושמ "םירופ"ב תונמ-חולשמ םיאיבמ וליאכ ,םיריסו תורעק
 ןושארה םויה יל היה הזש ,דיגהל ילוא ןתינ .ידואמ לכב ,הליל דע רקובמ ,םירענה לכ
 ."םעה תרזעל" תירוביצ תוליעפל
 .רהונה םיטילפה םרז לש וכרדב תיזכרמ םייניב-תנחת התויה לשב הנוכתה התבר קסנימב
 בושי לש תירוביצה ותייווה ךותב בלתשהו ריעב עקתשנ ,תובבר יתשכ ,םיטילפהמ קלח
 רעונה יבגל דוחיב -- תאזה תוליעפה דקומ .ףונמו הלועפ-הדש ול היהו ,רעו לודג ידוהי
 "דוחורטסיב" .ריעב םידוהיה ייחב רבד-םשל ךפהו "דוחורטסיב" הנופש המב היה --
 תישארב קסניממ הנּופ רשא ,םיילענל תשורח-תיב לש ומש היה -- (הכילה"ריהמ)
 םאתוהו םיבר םירדחל קלוח ,(שולש וא םיתש) ויתומוק לע ,תודימה-בחר ןינבה .המחלמה
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 רפס-תיב םש לעפ רקובהמ .רעונלו םיטילפה ידליל אנפלוא-תיב -- השדחה ותילכתל
 .םיריעצ םירומ תרשכהל סרוק םג םש םיּוק ןמזה ךשמב .רעונל םיסרוק -- ברעב ,ירבע
 האמ וב ורוהו (םיגרדה לכב) םידימלת 1640 םש ודמל ,תיבה יליעפמ דחאל רוכזש המ יפל
 ולש תידומילה היצקנופה לע ףסונ -- "דוחורטסיב" ותוא לש עירכמה וכרע ,םרב .םירומ
 וכותב זכיר אוהש ,ךכב היה -- התורפסו תירבעה ןושלה תיינקהל וב השענש המ לעו
 ייחו ינויער רוריב לשו תישפח תּודעוויה לש תורשפא רצי ,םיירבע םירוענ בטימ וביבסו
 לש םבור .ריעב ינויצה רעונה תא וסניכ ןאכ וכרענש תוגיגחו תוביסמ ,תואצרה .העונת
 .תיכוניחו תירוביצ ,תימואל תוחילש םתדובעב וארו תינויצ תוליעפב םירועמ ויה םירומה
 "דוחורטסיב"ב םיטילפה ינב ןיבמ .תיצולחו הריעצ תונויצל הממח תויהל ךפה הזה תיבה
 םירבדהו םיליעפה םע ןכמ-רחאל ונמנש ,יוטיב יכורבו םיננוחמ םירוחב לש הרובח החמצ
 -ילעופ יגיהנממ םימיל ,ריעצה ןיכלמ רב-בוד היה םהבש םיטלובה דחא) ריעב םיינויצה
 תוידומילה תורגסמל ץוחמ .(לארשי-ץראבו הינלופב עדונ הצרמו םאונ ,הינלופב ס"צ-ןויצ
 תחאל .ריעה ינבלו דסומה יכינחל תופתושמ ,תוינויצ רעונ תודוגא "דוחורטסיב"ב ונגראתה
 ירבח) םינש 12 יל ואלמ םרטב ,ינא םג יתפרטצה .,"רקסניפ ינב" םשה תא האשנש ,ןהמ
 יברו ירומ םג אב "דוחורטסיב" לש םיריכבה םירומהמ .(17-15 ינב ויה ללכ ךרדב ,הדוגאה
 תורפסבו הירוטסיהב ויתואצרהו וירועיש רשא ,ןהכ השמ -- םירוענה תונשב תירבעל
 .בר ריעצ להק םיליהקמ ויה "דוחורטסיב" לש תוהובגה תותיכב תירבע
 םינוש תומוקממ ,םידמב םיינויצ םיליעפ וניתומוקמל םינמדזמ וליחתה המחלמה יכרדב
 ושפיח םה .דעס-יליעפ ,םיליּוחמ םיטנדוטס ,םייאבצ םיאפור ,םיאולימ-ילייח -- היסורב
 לואש יאבצ אפורכ ריעב ההש ידמל ךשוממ ןמז .הלועפ-הדשו עגמ ושקיב ,תידוהי הביבס
 עפושה ןרוהנייא ןועמש ר"דה יל םירוכז םירחאה םייאבצה םיאפורה ברקמ .יקסבוחינרשט
 הריעצה האפורה ,(רולקלופ רקוח ,עדונ םיבצע-אפור ,ץראב -- םימיל) בל-בוטו המכח
 ונבל תא ובש דוחיב .םירחאו (ןיני'זורפ-ןירפלה ר"ד -- ץראב) ןירפלה םירמ הרעהו
 גחו הביסמ לכל םיעיפומ ויהש (יממעה ידוהיה רמזה יבבוח םיבר םהיניבו) םהבש םיריעצה
 ןוחטב רתי םהב ועטנ אלא דוע אלו ,םתוא ולבכ אל םידמה .היונפ העש לש תונמדזה לכבו
 תיממעה תידוהיה היצנגילטניאה לש םזילאידיאהו ןחה ןמ םתא ואיבה םהו ,תוישפחו
 וסנכנ ונממו ,בוט ינויצ רפס-תיב הז היה ."דוחורטסיב" לש הריואב בלתשה הז ףא .הריעצה
 .ותמוקת תעונתלו םמעל םינמאנ םיריעצו םירענ יפלא הכפהמה-ןדיעל

 עמשמ -- "תיזחה" .ברעמה-תיזח לש התריב תניחבב קסנימ התיה 1917 תנש לכ ךרואל
 םילדלודמ ,לבס ידומל ,תובזכאו תוסובת יעבש ,המחלמל תיעיברה הנשב םילייח ינומה
 ,אבצ-ידמב םעה .תילאיצוסו תיטילופ הסיסתל םינותנ ,עקרקלו םולשל םיהמכ ,שפנ-ירמו
 םיעירכמה םימרוגה ןיב ויה -- תוליח לש קנע-ישוגב זכורמ ,ויתודשו ותיבמ רוקע
 .הילוגלג לכבו הכפהמב
 םיניגסה לש רופאה יקאחה ןוג ,םע-תופיסאבו בוחר-תוניפ לכב אבצה-ישנא תויולהקתה
 םעקרבו ריעה לש הפונב םמתוח ועבט -- םבירו םילייח חיש לש ינלוקה גהלה ,םיטפורמה
 יפב תחתופה-םסקה-תרימא התיה -- "תיזחהמ התע הז אב ינא !םירבח" .םימיה לש
 .רעשב םיחיכומהו םימאונה לש םתיברמ
 לש המחלמה-רש קסנימל שח דארגורטפב שדחה לשממה ןוניכ רחאל דבלב םידחא םימי
 תא עיגרהל -- ינויצקאירה ןימיה לש "קזחה שיאה" ,בוק'צּוג רדנסכלא ,תינמזה הלשממה
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 -- תישפחה היסורב ןושארה יאמב-דחאה .תיזחה תוליח ברקב רדס טילשהלו תוחורה
 אבצ-ידודג יניעל האור ינא .חתמהו גחה דחי וב ּורבָח -- ילש ןושארה יאמב"דחאה
 םיכורד וליאכו םיגגוח ,םהילעמ םיססונתמ םימודא רעס-ילגדשכ ,יאבצ רדסב םיכורע
 הנוכתהמ רעסנ ,םיקחדנ םדא-ינומה ןיב ץּוחְל ,הלודגה רכיכה לש תוניפה תחאב .ברקל
 םימאונל בישקמ ,תוחיתמבו תוכירדב שחרתמב הפוצ ,"הדמע ספות" ינא -- תיללכה
 חורו הסיסתה םדקל ןאכל וקעזנ הנידמ-ישאר .ברה םעה לש תובוגתה רחא בקועו
 םילעופה יריצ לש הנושאר הדיעו ןאכ תסנכתמ םויה תרחמל) אבצה תורושב תודרמתהה
 לש הירָּבַד ,שגרנה םרבד תא םיאשונ םה .(ברעמה-תיזח לש ,ףרועבו אבצב ,םילייחהו
 ראורבפ-תכפהמ תריב לש הנמשמו התלסמ ,הדיחא-יתלבו רתויב תנוּוגמ הבחר היצילאוק
 לש האישנ ,דימאה הזוחאה-לעב ,(!יאמב דחאב םירבודב אוה ףא) וקנאיזדור ליאכימ --
 תיצמתמ םהלש המרגורפהש הלא) "םיטסירבאיטקואה" ישארמ ,תיתכלממה המודה
 לש םתגלפמ ,םיטְדאקה ישארמ ,ב'ָצידור ;(1905 רבוטקואב ראצה קינעהש היצוטיטסנוקב
 אל םימי דועב ,קיבשנמ ,יסור טארקומיד-לאיצוס ,בֶלּבוקס ;תיסורה תילארבילה תונגרובה
 ,יניזורג טארקומיד-לאיצוס ,הזדיאָח'צ ;היצילאוקה תלשממב הדובעה-רשכ ןהכי אוה םיבר
 ילקאריא ;םיטיבוסה לש לעופה-דעוהו דארגורטפב םילייחהו-םילעופה-תצעומ שאר-בשוי
 םישדוחב וילע עומשל וניברהש ,היצילאוקה-תלשממ ירשמ ,םיקיבשנמה ישארמ ,ילָטְרַצ
 םימאונה לש םהירבדב אל ,ןאכ התרש אל הילידיאה ...רבוטקואל ראורבפ ןיבש םייטירקה
 םקמועל תדרל היה לגוסמ םרטש ,ההובו ההות רענ םג .םהיתובוגתבו םינומהה ישחרב אלו
 אלש לוכי אל -- רענתמ םע יכבנב שחורש המל ןיבהלו םיימינפה םהיעינמו תוערואמה לש
 -ףאו .תולודגה תועשה לש חורה-תוממורתהל הוולתנש טקש-יאו הגאד לש בוטרוקב שוחל
 .הכפהמה לש שבדה-יחרי הלא ויה ןכ ןכ-יפדלע

 לש עפשב ידוהיה בוחרה תא םג ףיצה הלוכ היסורב זחאש תרבדהו תואטבתהה סומלוב
 תוירוביצה תרכהל "ילש תואטיסרבינואה" ויהש ,םימואנו תואצרה ,םיסוניכ ,םע-תופיסא
 ינפל היעצמ תאו המצע תא גיצהל השקיב הגלפמ לכ .הכותב תוצצורתמה תועידהו תידוהיה
 ּוולתנו םינומה ופתישש ,תויטארקומידה תוריחבה תוכרעמ ופסונ ךכל .בחרה רוביצה
 -- תוריחב-תוכרעמ עבראל רוביצה ארקנ הנשמ תוחפ ךות .רע סומלופבו תבחרנ הלומעתב
 "תידוהיה תסנכה" תויהל הדעונש) תיסור-לכה תידוהיה הדיעול ,תיסורה תננוכמה הפיסאל
 םירציה בּוהלשו הלומההו שערה ףא לע .תידוהיה הליהקלו תימוקמה היריעל ,(היסורב
 היסור לש תוילאיצוסהו תויטילופה היתויעב ירוביצ טפשמל ולעוהו ופשחנ תוריחבל ּוולתנש
 תומבה לא ולע תרתחמה ןמ .םימרזו תומגמ לש תודדומתה ךות ,ידוהיה םעה לש ויתויעבו
 "הבושח תוישיא" םהיניב התיה אלש ,המדנ .הישיאו תידוהיה תוירוביצה לש היגלפ לכ
 םיבורק -- םרבדל בישקהלו םתוארל תונמדזה םוש ונצמחה אלו ,קסנימ לע החספש
 .םיחודו םיקתרמ ,םיקוחרו
 .ינויצ-ילעופ רבוד לש ,ייחב ןושארה ,הרוכב-םואנ יתעמש תונושארה םעה-תופיסאמ תחאב
 יתביבס לגעמל ץוחמ ויה הגלפמכ ןויצ-ילעופש םושמ ילוא ,תדחוימ היווחכ תאז ןייצמ ינא
 ותוא .תינויצה העונתה ללכל ץוחמ םידמועכ זא םמצע ואר םה ףאו ,תיתעונתהו תישיאה
 היסורב "ןויצ-ילעופ" לש םיישארה םירבדה דחא ,טנדוטס דוע זא ,ונריע-ינבמ היה םאונ
 תצורמב רבכ .יבצ רבח :הנוכמה ,דנאלדירפ יבצ -- םכותב תוטלובה תוריעצה תויומדהמו
 תעיסב ;"ןויצ-ילעופ" ךותב יטסינומוקדורפה לאמשה לש ורבד תויהל ךפה אוה 7
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 -רחאלו ;הדיעוב יאנת-אלל תוראשיה עבת אוה הינשה םיטיבוסה תדיעוב "ןויצ-ילעופ"
 ,"המודא הרּוסיפורפל ןוכמה" תא םייס ,םיטסינומוקל רבעו ותגלפמ תא שטנ 1921-ב ,ןכמ
 לש םרּבחמ ,הבקסומ תטיסרבינואב הירוטסיהל הטלוקאפה לש ןאקידכו רוסיפורפכ ןהיכ
 .היציזופואה לש םיטפשמה דחאב תוומל ןודינ ;הישיאו תיתפרצה הכפהמה תודלותב םירפס
 ףא ,למג יומד ,ךורא וראוצו הובג -- בטיה יל רוכז םינש 58 ינפלמ ינויצ-ילעופה םאונה
 םזאקראסב ,ולש ףצושה סותאפב ,ומואנ טהלב .תינריע היצלוקיטס'ָז ,ףקשוממ ירשנ
 םירחאה םימאונה ללכמ .ידוהי-יסור ינכפהמ ןלמעות לש תיסופיט תומדכ הארנ יסומלופה
 הז רוביד-ןונגס .תיטסילאקידארה ותונפקותבו ויחוסינ תופירחב טלבתנ אוה הפיסא התואב
 יתשח .תיטסילאיצוסו תינויצ תינכפהמ שא ויתומצעב הרעב םלואו ,ינזָא תא אעמק םרצ
 םואנ רחאל .הנמז תריואל תינכדע ,הז חסונב תונויצ לש המויק תדבּוע םצעמ קופיס ןיעכ
 אוהו ,תוכורא ונלצא ההש לבבורז ."ןויצ-ילעופ" ישנא לש םיבר םימאונ יתעמש הז ןושאר
 ויהו .לארשי-ץראב תינויצ-ילעופה ותייווהמ והשמ םג חפוטמה ומואנ-רשוכ םע דחי איבה
 .םירחאו [יבומרבא ,ּוראּב ,ןיוויק ,סקלאפאר-רינ -- םרוביד חרואבו םתומדב םינוש ,דוע
 םשור תא יבלמ תוחמל ולכוי אל םימיה-תואבצ לבא ,וחכתשנש שיו וטלקנש םירבד שי
 וילוגלג לש םזיגארטה םג ורכזל הוולתנ םימילו ,יבצ רבחה לש ןושארה ינויצ-ילעופה םואנה
 .ופוסו

 לש הריהזמה הילמפה יניע דגנל הרבעו ,"דנוב"ה לש וידועיו דקומל התע התיה קסנימ
 דחוימבו ,םהב הקבדש תינוציקה תּויתגלפמהו תיגולואידיאה תּוביריה ףרח .ויליעפו וישיא
 םגו ןינע ררועל אל הלכי אלש תויומד לש הירלאג תאז התיה ,ינויצ אוהש רבד לכ יבגל
 .תּואתשה
 ןמל החמיי-לב םשור יב וריאשהשו 1917-ב הנושארל םיתשגפש ,"דנוב"ה-ישיאמ ריכזא
 ,םהירחא בוקעל יתכשמהש םינשה לכ ךשמבו ןחוב רענ יניעב םיתיארש םינושארה םימיה
 .וניתומב לע םיטלוב ויהו יביבסמש םיירוביצה םייחב ןירשימב םיליעפ ויהש םידחא קר
 היראמ איה -- "רתסא עט'רבח" התיה ,תיטנאגַאוארטסקַָא ,רתויב האלפומ תומד
 .העונתב היוניכ היה "רתסא" .היאושינ רחאל ןאמכיו-ןיקמורפ ,ץישפיל תיבל הנבילבוקעי
 בתכ אוה) ןיסָאילטלאו ביבס "דנוב"-םרטב דוע וזכרתהש םיריעצה תצובקמ ,קסנימ תב
 תורשכומה ןמ התיה איה ,תורשכומ תורענ הברה קסנימב יתעדי" :ויתונורכזב הילע
 ורבָח ;וירפוסמו וימאונמ ,"דנוב"ב תוצרמנהו תוליעפהמ ,("חור-ראשב רתויב תוננוחמהו
 םג ,תוקירבמה היתואצרה ;(הירטסיהל דע) תזרפומ תּושיגרו ההובג תּוילאוטקלטניא דחי הב
 וביחרהו תונרקסו ןינע וררוע תויטסילאיצוסו תוינידמ תולאשב ,תוקימעמ דימת אל םא
 ,הלש תיבמופ העפוה םוש ריסחהל אלש לדתשמ יתייה .תעדה לע ולבקתנ אלשכ םג םיקפוא
 הקיבד .1922-1917-ב ,םתכובמו םיתעה תוכופהתב םייתמארדה הילוגלג לכב התוא יתעמש
 .וילסחמ שארב הדמעש איה -- "דנוב"ב שפנו בלב

 -בשוי ,(לאימחרי) ןייטשנייו ןורהא יאדנובה דמע 1917-ב תרחבנה קסנימ תייריע שארב
 ןוגראהו-השעמה-שיא ,תעד-לוקשו תוכילה-ןותמ ;היסורב "דנוב"ה לש יזכרמה-דעוה שאר
 -לאיצוסבו רוביצה תודסומב "דנוב"ה לש ויגצייממ ,תינידמה הקיטקאטה שיאו
 -שארכו ,תיקיבשלובה הכפהמה תא םיללושה ןיב היה רבוטקואב ;תיסורה היטארקומיד
 רובעכו ,הלאמש הזוזתה הליחתה 1919-ב ;טיבוסה ידיל ןוטלשה תא ריבעהל בריס ריעה
 תיטסינומוקה הגלפמה ךותב ותולסחתהל "דנוב'"ה תא םיליבומה ןמ רתסא םע דחי היה הנש
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 םישחור ונאש דובכה תא ונב ודבכתש םכמ םישקבמ ונא" :הילא הנופ אוהשכ ,היסור לש
 !..."רוהטה ונרבעל
 ןיבש רתויב "םיידוהיה"ו םיננוחמה ןמ -- (דנאפלָה י"ח) קאוווטיל .א תא ריכהל יתיכז ןכ
 הזכש "לעוש" דחאמ ינויצ רענ לש ובל קיחרהל היה יושע לוכה ,הרואכל ."דנוב"ה יגיהנמ
 "דנוב"ה לש ויתוכרעמ שארב ומצע דימעהש הגלפמ-שיאכ קסנימל אב אוה .ףרטל רחושה
 לש םשאר לע תירפגו שא ךפשו ,תורחאה תוירוביצה תומבה לעו הליהקב ,ויבירי דגנכ
 לשורמ ,ןסעכ ,יאר-רצק ,חסיפ -- רדה אלו ול ראות אל --- ינוציחה והארמ .םינויצה
 גופס ,םעה-שיאו תוברת שיא ,ןונש םאונו ןנוחמ רפוס היה אוהו .ויתוכילהבו ושובלב
 רעד" :ראותה וב קבד הרקמב אל .המכח עפוש ולוכו ,תיסיסע שידיי ויפבו תירבע תונדמל
 בבוחו רומוה חור לעב ,החיש בהואכ הלגתנ אוה יעצמא-יתלב עגמב ."דנּוּב ןופ םכח-דימלת
 ...הכפמ תויממע לש עבונ ןייעמב לבוט תייה וליאכ ותציחמב .החידב
 תומד -- ץיוורוה (הינֶגוָאי) הינ'ָז -- קסנימ תבשות ,ירמגל תרחא תיאדנוב תומד דועו
 ,הרובחבש תוקיתוה ןמ) רעיש-תפוסכ ,תירירבשו הנטק ,תיסור תיטנגילטניא לש תקהבומ
 לשכ ,תמאונ איהשכ םג ,הרוביד ,תינדמל ,(םישיש תבכ התיה רבכ הנושארל היתיארשכ
 תוברת תגופס .תיסורל "לאטיפאק"ה לש םינושארה םימגרתמה ןמ איהו .הצרמ-הרומ
 -תעונתב הירוענ רחשמ הקבד -- תיברעמה היטארקומיד-לאיצוסה יכרב לע הנומא ,תיסור
 "דנוב"ב היצנגילטניאה-ישנא לש םדיצבו ?.וינמאנו "דנוב"ה ינושארמ ,תידוהיה םילעופה
 -םעה .תותפשאמ םתוא המירה העונתהש ,םייפכה-ילמעו םעה ברקמ וחמצש םיליעפ ויה
 ,תיחטש היגוגמידל ףאו תיתגלפמ תונצחשל וספתנ םהו םהב המתוח העבט ןיידע תּוצראה
 .םתעונתלו םידוהיה םילעופה לש םהיניינעל רועיש-ןיאל תורכמתהו תוריסמ וליג תאז םעו
 םהימושיר וריאשה םהירפוסו םהלש תועדה"יגוה -- (ס"יו ס"ס) "עטקינייאראפה"
 יל ןמדזנ אל םלוא ,התורפסו תיטסילאיצוסה-תינויצה הבשחמה לש התחימצ תישארב
 ויהש הלאמ .הניארקואב היה ירקיעה םתלועפ-הדש -- קסנימב ירוענ תונשב םהב שוגפל
 לבגומ היה םתארשה רשוכ םלוא ,ןיסאיראמו ןאמטוג .מ יל םירוכז וניתומב לע םיליעפ
 בקעיכ ,רבעשל םיטסימייסהו םיטסילאירוטירטה ןיבמ הארשה"יבר םישיא .ידמל
 .היסורמ יתאציש רחאל קר יתרכה ,רידא-ןבו יקסני'צשל
 ףסוי -- ץרמנ רבד קסנימב היה (בונבוד ןועמש לש ותגלפמ) הריעזה "ייטראפ-סקלַָאפ"ל
 דאמ רע םדא ,רפוסו הרומ ,םייאקסנימה ןויצ-ילעופ ינושאר םע הנמנ וירוענב .גרבדלוג
 ותוידדצ-דחב הלגתה אוה ,םיימואל םיכרע זתנסל ורמייתהש ,"םיטסיקלופ''ה ללכמ .רשיו
 תיטסיקלופה הרשפה-תדמע .תונויצה ןמ ותוגייתסהבו םחול םזישידייל ותייטנב --
 תרשופכ התארנ -- תילאיצוסה הקיתמילבורפבו תידוהיה תואיצמה לש דוסיה-תולאשב
 .יתבשחמ רגתא לכ וניבגל התוויה אלו השולתו

 םילעופה-תעונת םלוא ,תוצעומה-תירבב תומר תורשימל המ-ןמזל ועיגה ,הניקמורפו ןייטשנייו ,םהינש 1
 ,1937 ףוסבש םירפסמ .םהילע ברח לאימחריו רתסא לש םמלוע ,רפעב השפכּוהו הסבּוהו הקסּור תידוהיה
 לש התאילכ לע העידיה וילא העיגהש רחאל ,םירמ האחמ ירבד ןייטשנייו עימשה ,"דרעזעג" תבישיב
 אוה ;("ברעמה לש םיימואלה םיטועימל תיטסינומוקה הטיסרבינואה" לש לעופב-רוטקרה זא איהו) רתסא
 םא חוטב יניא) ותוא הניכ רבעשל ויבורקו-וירבחמ דחא .תעדל ומצע דביא ,תואסריגה תחא יפלו ,רסאנ
 ..."וקשנ תא קרפ אלש יאדנובה" :(קדצב

 היתונורכז ,תיסורב הבקסומב רוא הארש ,"םידוהיה ברקב תינכפהמה העונתה" ץבוקב ומסרפתנ 1930-ב 2
 ,"םאו ריע קסנימ" ץבוקב ואבוהו תירבעל ומגרות ."807ה תונשב קסנימב תידוהיה םילעופה-תעונת" לע
 .1975 ,'א ךרכ
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 םיעודי ויה -- העונתה יגיהנמו הדעה יסנרפ ,םימאונה ,םינקסעה ,םיקיתוה -- ייריע ינויצ
 לש סחיל םדצמ יתיכז ףאו ,עגמ םמע יל היה רבכ ,ליעפו רע רענכ .יתודלימ טעמכ םבורב יל
 םגו ,םידכנו םיבס לשכ םקלחבו ,םינבו תובא ןיבש 'לאכ ויה ליגה ילדבה .בל-תמושתו הביח
 ונדמע ,םהימואנל ףכ וניחמ ,תפומלו הפל ונל ויה םה .וניניב ץייח ירוביצה םדמעמ
 הלומעת ונלהינ ,םיניטשמלו םיביריל הרעש המחלמ ובישהשכ הרוצב המוחכ םהירחאמ
 אל רשאכ םג ,םתוא ונדביכו םהב ונכמת .(הריחב"תוכז ימצע יל התיה םרטב) םתריחבל
 .הבוטל יל םירוכז םה ,ללכ ךרדב .םתמגמו םתעד לע ונקלח רשאכ וא םתעפוהמ תחנ ונעבש
 םגו ,תירוביצה םתוכמסב םינושארה ויה םיינש .ךרד-ירומו הארוה-ירומ יל ויה אל םה לבא
 ינויצ לש רכּומה םגיהנמ היה ןלפק םהרבא .הריחבל םידמעומה תומישרב דימת םינושארה
 הדגא םגו ;"יניקשיסוא" והשמ וב היה ,ןמאנו ףיקת ,םייפתכ-בחרו המוק-הבג ,קסנימ
 ייח לע הנגהב םירטושו םיערופ לומ בל-ץמואו הרובג הליג תע ,וירוענמ ותוא התוויל
 ירבח לש ויבא) רגרב קחצי -- והרחתמ םג תמיוסמ הניחבמ ומילשמ ,וגוז-ןב .םידוהי
 אוה .יאקיטילופו ןנוחמ ןסומלופ ,חותינהו ןויגהה שיא ,ןירוא-רבו ןיחומ-ףירח ,(רגרב לצרה
 לע הנמנשכ ,וירוענ תוכז םג ול הדמע .היסורולֶאבב תידוהיה תימואלה הצעומה שארב דמע
 יִמיב ;םלועבו היסורב םינושארה ןויצ-ילעופ -- םיאקסנימה-ןויצ-ילעופ לש םהיכירדמ
 ,ןיגרוח םייח היה תיטארקומידה תידוהיה הליהקה שאר .רבד לכל יללכ-ינויצ רבכ היה אוה
 םיקחמ ונייה .ןסעכו ןדפק ,ךרד-רשי שיא ,ועוצקמב םייניש-אפור ,קסנימב םינויצה יקיתומ
 תא םיספותה םיריעצה יפלכ הזגורב הילע רזוח היהש ,"!םילספסהמ ּודר" ותרעג תא
 ויהש לככ םהילע םיפקזנו ,הליהקה תצעומ לש תויבמופה תובישיב םיירוחאה םילספסה
 ןיא שיאה יכ ונעדי םצעב .םה-"םתמורת" תא ףיסוהלו שחרתמב תוארל ,תוחורה תורעוס
 וירוענב היה יכ ,תאז ריכזהל גאד אל אוהו ,זא ונעדי אלש המ ;השקונה ותפילקכ וכות
 תישארב דוע םינושארה םידוהיה-םילעופה-יגוח לש םנגראמו "אילוו איאנדוראנ"ה ישנאמ
 םילעופה-תעונת לש היפארגוירוטסיהה ."יצבומיפָאי" ומש לע וארקנש ,807ה תונש
 (םיִפָאי) םייח לש יצולחה ולעפ תא ךירעהל תעדוי היסורב תינכפהמה העונתה לשו תידוהיה
 בבלנהו ותמשנב רתויב םיריעצה ןמ היה ,ךפונ באז הדוהי ,םינויצה יקיתו ןיב ןקזה .ןיגרוח
 םיכלוהה"מ יסור ןכפהמ לש תוישונאה תונוכתה בטימ תומלגתה אוה היה וייח לכ ;םדאב
 .דובעל םתרשכהלו םתלכשהל הגאדב ,םידוהי למע-ידליב לופיטה היה וייח דועי ;"םעל
 וחורמ ליצאה אוה ,רענו רגובמ ןיב הלידבה אל ותציחמבו ותיבב התרשש המימחה הריואה
 .ירוענ לש רתויב יטאפמיסה ינויצה יניעב היה אוה .םדא לכל הביטימה
 ונריעל עלקנש ,ןהכ השמ ,תירבעל ירומ םג היה תינויצה תוליעפה לש ךוותה ידומע ןיב
 תירבע תוברת שיאו ןורשכ-ךורב הצרמו הרומכ "דוחורטסיב"ב הלגנו המחלמה תישארב
 ייחב ליעפ היה ,םיצרמהו םימאונה יבוטמ ,ריעב םינויצה םיגיהנמה לע הנמנ אוה .הבחר
 ןודנולב תינויצה הדיעול ,היסורמ אציש רחאל .תוברתה הדשב דחוימבו ידוהיה רוביצה
 הנואטב ,"םלועה" לש וכרוע -- ץראב ;םש תונויצה יגיהנממ היהו אטילב עקתשה ,0
 תקפסמ תוצירח יתיליג םא חוטב יניא .(1952-ב רטפנ) תימלועה תינויצה תורדתסהה לש
 ול יתשחרו ירומב אג יתייה םלוא ,םירחא םיניינעב קוסע יתייה רבכ ןכש ,ולצא ידומילב
 יל קינעהו התורפסבו תירבעה ןושלב יתועידי תא קימעהו ביחרה אוה .הכרעהו דובכ לש סחי
 .תירבעב ןושארה ימואנ ,ילש הוצמ-רב תשרד תנכהב יל רזעש אוה .תינויצ העדות לש עפש
 ,םעה" אשונ לע ּוּבסנ םהו ,םייתרוסמ-םייתד םירשקה לכ םירבדב בברעל אלש יתשקיב
 שגפיהל ונל ןמדזנ רבכ ,ודימלת ידועב .ךכל תונעיהל השק היה אל ירומלו ,"ןושלהו ץראה
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 הליצא תונלבוס הליג ףאו ,ריעצ רבח לאכ ילא סחייתה אוהו ,תינויצה תוליעפה "תומב" לע
 תונויצה לש ינחורה המלועל רבָעמ לא וגרח םהשכ םג ,ילש םיינחורה םיסרטניאה יבגל

 .הרבדו הנמאנ היה אוהש ,תיללכה
 ,קסנימ-ישנאמ .םיירבע םירומו םירפוס לש םקלח היה רכינ תינויצה הלועפב יכ ןייצל שי
 וקתינ אל םיינש ,תויזכרמה היתומב לע ולעפו היסורב תונויצה לש תוגיהנמה לע ונמנש
 .םיירוביצה הייחב םמושיר תא דימת םיריאשמ ויה ריעב םהירוקיבו ,קסנימ םע םהירשק
 השע ,80-ה תונשב דוע הבקסומב "ןויצ-ינב" תרובחמ ,סוקצורב סוילוי ר"דה -- ןושארה
 תננוכמה הפיסאל ריצכ רחבנ ,היסורב תידוהיה תוירוביצב תרכומ תומד ,קסנימב אפורכ
 םידוהיה יניינעל רש םימיל .קסנימ ךלפב תידוהיה תימואלה המישרה דמעומכ תיסורה
 אוה ףא ,תיסורה תונויצה לש םסרופמה םאונה -- ןייטשדלוג רדנסכלא ,ינשהו .אטילב
 יזכרמה-דעול םירבחו "טָאווסזאר"ה יכרועמ םהינש .הילודופ ךלפב תננוכמה הפיסאל רחבנ
 ,דורח-ןיעב ןייטשדלוג רדנסכלא םע ונשגפנ רשאכ ,םימיל .היסורב תינויצה תורדתסהה לש
 תונויצה לש התרוסמ ןמאנ אוהו ,דוסיה-ןרק תוחילשב םלועב ויתועסמ לע רפיסשכ
 הרובחה לש ירוביצהו ישיאה םזיגארטב יתשח ,ץראב םילעופה-תעונתל דידיו תמדקתמה
 היסור תודהימ הקותינ םעו ,הרהוז יאישב תיסורה תונויצה ימשב ךרד הבכוכש תראופמה
 .החוכ שתו הילגר תחתמ עקרקה הטמשנ וליאכ
 קסנימ ינבמ ,הריעצה תונויצה לש הירבד ונילא םיאיבמ ויה ןנער חור-בשמ
 -יריעצ"ב רקיעב) תוריעצה תועונתב םדומיל-תומוקמב םיליעפ ויה םה .תואטיסרבינואב
 םדומיל-תרגפל םאובב .םיססותה היסור יזכרמ לש םתריואמ וטלק םגו ("רבחה"בו "ןויצ
 ,םיסוניכבו םע-תופיסאב םימאונ ,העונתהו רוביצה ייחב דימ םיבלתשמ ויה םה ,התיבה
 תונויער םתא םיאיבמ ,םייטילופו םייגולואידיא םירוריבב םיפתתשמ ,רעונ-יגוחב םיצרמ
 ,םיצרענו םיריכב םיחא ,ונלש "תרגובה הבכשה" תא םהב וניאר .םישדח םיקפואו םיריעצ
 וצרפ םהירבד ,חחושלו לואשל וניברה ,יעצמא-יתלבו ירבח היה םתא עגמה .תפומו המגוד
 םישישקה ןמ היה רבכ ןלפק רזעילא .םישופיחו הבשחמ וררועו הרגישה ירעש תא
 תוליעפב ןכמ-רחאל םונשגפש םהמ -- בטיה םירוכזה םירחאה .םהבש "םידבוכמה"ו
 ביילו לזיימ לאומש -- םהיניב .םיתעה ילוגלגב ודבאש םהמו םינוש תומוקמב תינויצ
 ,ןורחאה) םיימידקא םייחל ושרפו היסורב וראשנ ,רתויב םייביטאטנזרפרה ןמ ,ןמלרפ
 ;(ץראב תויחאו חא ולו ,"קסניממ לודגה" לש וידכנמ -- הבקסומב הניצידמל רוסיפורפ
 ףגאה ירבדמו "ןויצ-יריעצ"ב םירנויציזופואה ןמ ,הסיפתה-ריהמו ינרעה הזבאג לבייפ
 -תינויצה הבשחמה לש היחפטממ ,בלה-רשי (ןשוש-ןבא) ןייטשנזור יבצ ;תיטיבוסה
 לש לעופה-דעוב ,היבחרמ תצובקל רבחכ ץראב והונרכה ,"ןויצ-יריעצ"ב תיטסילאיצוסה
 םילעופה-תעונת תודלותל םירפס לש םרבחמ ,"ץולחה"ל חילש ,תורדתסהה
 ויתונש ,ס"צ ידסייממו "ןויצ-יריעצ" יליעפמ ,םכחהו ביבחה ןהכ ןימינב ;תילארשיצראה
 טנגילטניא ,ינרו'צ (ףסוי) היסוא ;היקבולסוכ'צב העונת-שיאו סדנהמכ השע תונורחאה
 ,יטיבוס רפוס םימיל ,קסנימב תיסורב "רבחה" תעה-בתכ ךרוע ,"רבחה" ישנאמ ,קירבמו
 ךינח ידמב אוהשכ ונינפל הצריה 1917-ב ,'ץיבורוטנק םוחנ ;םיצופנ םינאמור לש םרבחמ
 -ילעופ לש םייזכרמה םישיאה םע הנמנ אוה םימיל ,(בדנתמ-ןיצק) אבצ-יניצקל סרוק לש
 .האלמ הניא המישרה .ב"הראב התע ,םתונותע ךרועו הינלופב (ס"צ) ןויצ
 ירוקמ והשמ םמע ואיבהו (1918-1917 תונשב רבודמ) וניתומוקמל ונמדזנש םיחרואה ןמ
 -ץראמ חילש היה אל ןיידע אוה .(ןומגא) יקצירטסיב ןתנ תא ריכזא ילארשיצרא םגו
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 םירוה-רוקיבל היסורל רזח 1914 ינויב ,ץראב המ-ןמז ההש דאמ ריעצ ודועב ,לארשי
 "תוברת"ל ףינס תמקהב רושק היה קסנימב ורוקיב יכ םא .הינשה ותיילעל דע םש ראשנו
 .ויפב דאמ האנ התיהש החצ תיסורב ויתואצרה ויה ,("רבע תפש יבבוח" לש שדחה םלוגלג)
 תחא .ןנגוסמו ילרטאית והשמ היה ,ונושל-םעונב ומכ ,ורוביד-חרואבו ותעפוה לכב
 עיתפמ היה האשונ -- הינשהו ,יקסבוחינרשט לואש לש ותריש לע התיה ויתואצרהמ
 לש הנכת תא רכוז יניא ."יפוי תרותב תונויצה" :ינרדנג טעמכ ,יטיתסאה ושודיחב
 ,תיסורב "רבחה" תעה-בתכב םתיצמת יתמסריפו םירבדה תא יתמשר יכ םא ,האצרהה
 התפמ והשמ היהו "האצרה לש יפוי" הז היה ןכאש ינורכזב ראשנ קר .קסנימב עיפוהש
 תוביסמב .םייתונמאו םייפוסוליפ-םיישונא םיטקפסאב תונויצה לש התייאר םצעב
 תרמזמ רש אוה (ךכב הליעפ התיה ימאו) "תוברת" לש הדוסייב תוכורכ ויהש תומצמוצמ
 ..."יתדלומ ,תדלומ ,חֶאה ...ביבס םינת ללי" הנושארל יתעמש זא .ץראה
 ףא .ינויצה דמולה רעונה לש הפיסאל תארוקה העדומ יתיאר 1917 ץיקב םימיה דחאב
 דחאל אלו םיינוכיתה רפסה-יתב לש תוהובגה תותיכה ינבל איה הנווכה יכ ,יל רורב היהש
 תאזה הפיסאב .הב ףתתשהלו הפיסא התואל תכלל יתססיה אל -- ינומכ םימיל-ריעצ
 היסורב עדונ "רבחה" ,םנמא ."רבחה" דמולה ינויצה רעונה תורדתסהל ףינס דסייל טלחוה
 וכותב ףיקמ אהיש ,וסיסַב תא ביחרהל ןאכ ואב התע ךא ,םינויצ םיטנדוטס לש תורדתסהכ
 המגמב ןושארה ןויסנה היה קסנימב "רבחה"ש המדנ .םיינוכיתה רפסה-יתבמ דמול רעונ םג
 ,"רבחה" לש ותוהמ .הז גוסמ םילודגהו םינושארה םיפינסה דחא הז היה ןפוא-לכב .תאז
 םהינשש ינרובס) ויקיתוומ םיינש ידי-לע הבחרהב תאז הפיסאב ורבסוה ויתודוסיו ויתודלות
 יל םירכּומ ויה םה הרקמב .(םיליעפ םיינויצ םינקסעו תואטיסרבינוא ירגוב זא ויה רבכ
 תומב לע תורעוסה ויתועפוהב ,ריעב ותוהש לש רצקה ןמזב ,עדונ רבכ דחאה -- ןכ ינפלמ
 הדיעוה לע רפסמ ותוא יתעמשו ,ךפונ הדוהי לש חותפה ותיבב ויתשגפ ינשהו ,תוינויצ
 ,ריעצ אפור ,יקסרּודמַָא ריאמ היה ןושארה .היריצ םע הנמנש ,דארגורטפב הלודגה תינויצה
 שעוג טנמרפמט לעב םדא ;ריביסב תינויצה העונתה לש היליעפמ ,קסמוטב "רבחה" שיא
 םינומה ררועמ ,תונויצל תושפנ השועו היסור יבחרב רבועה ןלמעת ,החונמ עדוי וניאש
 הכשלב דיקפת לבקל דמעו ריביסמ אב אוה ,הבקסומב ,בוש ונשגפנ 1922-ב ;רעונ ליעפמו
 העונתב ליעפ היה ,היסור תא אצי המ-ןמז רחאל ;(תילאגיל-יתלבה) תיזכרמה תינויצה
 םשב תוטעומ םינש רובעכ עדונ ,ןיניירב (םהרבא) השרבא -- ינשה .ב"הראב תינויצה
 לש להנמהו םזויה ,תוצעומה-תירבב תואלקחה דרשמ ישארמ דחאכ הלודגל הלעו ןיגארב .א
 ומוסרפל הפיסוה הכורעתה לש התחלצה .1923 הבקסומב הלודגה תיאלקחה הכורעתה
 תידוהי תיאלקח תובשיתה ןעמל דאמ ליעפ היה אוה .תוצעומה-תירבב ןיגארב לש ודמעמלו
 .ושומימל קבאנו םירקב תזכורמ תידוהי תובשיתהל טקַָאיורפה תא הלעהש אוהו ,היסורב
 ידיב היה העונתה לש הניינב .קסנימב "רבחה" לש םידסיימ-תוכז הלא םיינשל םהל ונרכז
 המשר איהו ,התּורבחבו התוריסמב תדכולמו ישיאה הבכרהב תנוּוגמ ,הרעו הריעצ הרובח
 התואב .היליעפמ דחא לכ לש וייחבו היסורב ידוהיה רעונה לש ויתורוקב םיבושח םיפד
 -- וב ליעפ יתייה םינש שמחמ הלעמל ךשמב ."רבחה"ל ינא ףא יתפרטצה הפיסא
 .העונתה זכרמבו הבקסומב ,קסנימב

 יכיראתב רושקה ,1917 רבמבונ תישאר לש זכורמ ןמז-קרפ ותוא .1917 רבוטקוא

 תויווח שודג ומצעל אוהשכ היה אל -- םילייחהו-םירכיאה-םילעופה-תכפהמ לש התזרכה
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 .תירוטסיה היצקפסורטְרב וא הביטקפסרפב רבדה הארנש יפכ ,תוריעסמ תויתמארד
 ,ול ומדקש םישדוחב וללוחתה םיקומע תירוביצ הרומת יכילהתו חתמ-תובר תויושחרתה
 הלא תוערואמ .םיחרזאה-תמחלמ תונשב ,ויתובקעב ואב םיילרוג-םייתמארד תוערואמו
 ,ברעמה-תיזח תריב ,קסנימ .וילע הנגהב אלא ןוטלשה שוביכל ךרדב אל םהיאישל ועיגה
 לש םיססותה םייביטארפואה םיזכרמה דחא רבוטקואל ומדקש םישדוחב םנמא התיה
 דחוימב ,יקיבשלוב סיסב ןאכ היה רבוטקוא-תכפהמ לש התישארמ .תושחרתמה תורומתה
 תיטיבוסה היסור לש היתוכרעמב ןיטינומ םהל ואצי םימָילש תומש ונמנ ויליעפ םע .אבצב
 רחא ןבורב תויאבצה תוביטחה וכלה ןמזה ךשמהב .םירחאו ןירונק ,בוקינסאימ ,הזנּורפ --
 וכז ,רבמטפסב וכרענש ,םילייחהו-םילעופה-תצעומל תושדח תוריחבב .םיקיבשלובה
 וננוכ םה .יאקסנ מה טיבוסה לש לעופה-דעוב רתוי דוע עירכמ בורבו 55%-ב םיקיבשלובה
 היריעה קסנימב לועפל הכישמה ,הז תמועל .ברעמה-תיזחלו היסורולֶאבל יאבצ-ינכפהמ דעו
 ןלקשמש ,שארב "דנוב"ה םע ,תוידוהיה םילעופה תוגלפמ .תיטארקומיד-לאיצוס הגהנהב
 הילא וסחייתה רבוטקוא-תכפהמ ימיבו ,םיקיבשלובל ןתודגנתהב זא ודמע ,ריעב בר היה
 סנכב (יאדנובה ריעה-שאר) ןייטשנייו .א זירכה םימי םתואב .תוגייתסהב וא הלילשב
 לע זירכה יאקסנימה טיבוסהש רחאל םג ."טועימ םה םיקיבשלובה" :תויעוצקמה תודוגאה
 אל -- ברעמה-תיזח דקפמכ בוקינסאימב הרחב תיזחה-תדיעוּו וידיל ןוטלשה תרבעה
 ראוניב קר הרזופ איהו ,התלועפב הכישמהו יטיבוסה ןוטלשב תינוריעה המּודה הריכה
 ,"יסורולָאב-לכ סרגנוק" סנכלו "תיסורולֶאב הדאר" ןנוכל ןויסנ השענ רבמצדב .8
 ונתביבסב המייתסנ ךכ .דה אללו בחר ירוביצ ןעשמ אלל ,סיסב רסח לפנ-ןויסנ הז היה םלוא
 ,תוילקידאר תורומתו תויתמארד תויושחרתה אלל ,יסחי ןואפק לש בצמב 1917 תנש
 .תּואדוה-רסוח היה דיחיה יאדוה רבדהשכ
 הניארקוא ידוהי -- היסור תודהי לש הניינמ בור היה אל ללכב דעו 1920 דעו 1917 יהלשמ
 -תמחלמ תעל רוצמה תעבטש דבלב וז אל .ףוצר יטיבוס ןוטלשל ןותנ -- היסורולָאבו
 שילשכ) םייזכרמה היכלפב התוצווכתה ידכ דע תיטיבוסה היסור ביבס הקדהתנ םיחרזאה
 ,היסור ידוהי לש םטועימ ויה התטילש םוחתב ורתונש םידוהיהש אלא ,(הלודגה ץראה לש
 הזו ,קסנימ יבגל .הנממ וקתונש םיחטשב םיורש ויה (םישילש-ינש תוחפל) עירכמה םבורו
 רבמצדב 10-ל דעו ראורבפב 207מ .םיקיודמ םיכיראת ןמסל ןתינ ,הלוכ היסורולָאב לע לח
 -- 1920 ילויב 11 דע 1919 טסוגואב 8-מ ;תינמרגה השילפה םוחתב איה 1918 תנש
 ;םהיתותוא ןאכ וריאשה אל ימואל-יסורולֶאב ןוטלש לש לפנה-תונויסנ .ינלופה שוביכב
 3-כ :ךכ יטיבוס ןוטלש תחת ונתויה לש המיכסה תיארנ 1921-1917 םינשבש ,אופיא ,אצוי
 שוביכל ינמרגה שוביכה ןיב םישדוח 7 ;1918 ראורבפ דע רבוטקוא תכפהמ רחאל םישדוח
 רורחשה רחאלש הנשה יעבר-תשולשכ ;1919 תנש לש הנושארה התיצחמ -- ינלופה
 רבוטקואל דע -- תינלופה-תיטיבוסה המחלמה ןמיסב דומעל ופיסוה ינלופה שוביכהמ
 בצייש ,הגירב ינלופה-יטיבוסה םולשה-הזוח םתחנ 1921 סראמב קר ,תוברקה וכשמנ 0
 וב םירכינ ןיידעש ,בצייתמ יטיבוס ןוטלש לש הנושאר הנש תאז התיה ;הנידמה תולובג תא
 היסורב תונויצה לש היתודלות יבגל הלא תונחבהב בושחה .רבעמ-תפוקת לש םיטנמלאה
 ,השעמל ,ונל ויה היסורב יטיבוסה ןוטלשה ןוניכ רחאלש םינשה שולשש ךכב אוה תיטיבוסה
 הזה ןמזה לש דבכנ קלחב -- בושח תוחפ אלש המו ,תילאגיל תינויצ תוליעפ לש םינש
 ןדיע תישאר לש לארשי-ץרא םעו ידוהיה םלועה םע קודה רשק לש תורשפא ונל התיה
 תרתחמה לש התומדבו הפקיהב ןכמ-רחאל ןהיתותוא ונתנ הלא תודבּוע .תישילשה הילעה



 119 קסנימ יקרפ

 היח תינויצ תופיצר לש תשרומ הכותל הגפס איה ןכש ,תיטיבוסה היסורב הריעצה תינויצה

 דוסי-ינבא ויה וללה .םייאידיא םיכרעו תיתעונת תרוסמ ,הקיזו תוכייתשה לש ךשמה --
 .הינובמו הינבמ ונייהש ,20-ה תונש לש תיטיבוסה היסורב האלפומ העונת לש

 היסור לש םייקנע םיחטש ינפ-לע הטשפתה איהו ,עתפכ ונילע האב 1918 תינמרגה השילפה
 םיינמרגה תואבצה ידיב הלע אלש המ .ןודה לבחבו םירק ,היסורולֶאב ,הניארקואב --
 ,אטיל הינלופב התישארב וסגנ םהש המ לע ףסונ) המחלמה תונש עברא ךשמב שובכל
 ,היסורבש דועב .םיטעמ תועובשב ברק אלל וישכע ולטנ םה ,(תויטלאבה תוצראב
 תמיתח ןינעל ביבסמ ףירחהו רמה חוכיוה היה שוטנ התגהנהבו התלשממב ,התוירוביצב
 וחתפ 1918 ראורבפב 18-בו קשנה-תתיבש תא םינמרגה וקיספה -- ותייחד וא הזוחה
 .קסנימב ינמרגה אבצה אצמנ רבכ ןכמ-רחאל םיימוי .השילפב
 ואב םה .םימוצע תונחמ לש םילויט-עסמל תאז השילפ התמד יאבצ שוביכל רשאמ רתוי
 -לש-ןגפמ הז היה וליאכ ענ םהיתובקעבש דבכה דויצה םג .בכרב ימו לגרב ימ -- םטיאל
 םילייחה .הלודג ההימתב קר ,טקשב ולבקתנו יהשלכ תודגנתהב ולקתנ אל .םיגשיה
 התיה ריעה לכ .החישל םיטונו העמק םיכובנ ,םיחונינ הנושארה השיגפב וארנ םיינמרגה
 ,הנושמה השיגפה לעו שחרתמה לע םיהות ,םילייחה ןיב וברעתה ריעה-יבשות ,בוחרב
 ריעה תובוחרב ולייט רבכ ברע ותואבו .םילייחה לש םדויצבו םקשנב ועשעתשה םידלי
 ךיא רֶאּבא" :חסונב "תינמרג" תורבודה ,לארשי-תונב םע עורז יבולש םיינמרג םילייח
 ..."ארומ יז ריפ הבאה
 אל -- יופצהו המודמה ,רעושמה יבגלו ןושארה םשורה רחאל שפנה-חפמו תובזכאה
 ירחאמ .םעברו םחרוא ,"םירואנה" םישבוכה לש יתימאה םפוצרפ הלגתה .אובל ורחיא
 "תינמרגה תוחקיפה" .המשנ-תלוטנ תונדקונו השקונ תושידא -- הללוהמה תובידאה
 לש תורכנתהו תורז הספת המוקמ תאו הגומנ-תיטארקורויב ןיחומ-תּורצכ עתפל התארנ
 תיסורפ הנוצק לש ןוטלש הז היה .יאבצה לשממה ידיב היה ןוטלשה אולמ .םיריהי םישבוכ
 -יחרפ לש םייתרקוי תוברק-ודב םיקלוצמה םיפוצרפה ויה הלש ינתווארה רכיהה .תעקוש
 תיכרארייה-תופיפכ-יסחי ורכינ לוכב .ןהינימל תוימידקאה תויצארופרוקה ינבו הנוצק
 םידומצה םיתרשמ"םילייחו םיניצק ,רתויב תגרּודמ הנוצק -- םירטשוממו םיעמשוממ
 םמצע ואר םה .םהיניעב הבשחנ אל וליאכ השובכה היסולכואה .םרבד ישועו םהינודאל
 היה ילכלכה בצמה .ימצעה הנוגרא תא ולבכ םג ןמזב ובו ,הל תוירחאמו הגאדמ םירוטפ
 הליחתכלמ םלבנ התלועפ שדחל תינוריעה המּודה לש הנויסנ .ורבג הלטבאהו הקוצמה ,השק
 םייניבה-בצמ תא לצנל "תיסורולֶאבה הדאר"ה לש ןויסנה םג .התויטארקומיד ששחמ
 םנמא) םינויצהו םיטסילאיצוסה לש תגיוסמ תופתתשהב םג םעפה ,"הדמע סופתל"ו
 -- (תוזוחאה-ילעבלו ינמרגה ןוטלשל התונלגתס ללגב הנממ שורפל ומידקה "ןויצ-ילעופ"
 םימוחתמ וגרחי אל םיירוביצה םייחהש היפוצ התיה וניע יאבצה לשממה .הנברק הצרתנ אל
 הלא ויה הנושארו שארב) םילעופה לש םייטילופה םינוגראה .תיעוצקמו תילכלכ הלועפ לש
 םייעוצקמה םידוגיאה .םמויק רסאנ (םיידוהיה םייטסילאיצוסה םינוגראה ןאכ
 תוגלפמה לש תירוביצה תוליעפל יוסיכ ושמיש םה םנמאו ,ורגסנ אל םייביטרפואוקהו
 םילעופ לש לודג רוביצ סנכתה יאמב-דחאב רשאכ .ךכ לע ופדרנ םא םג ,תויטסילאיצוסה
 לע הבבותסהש הירי-תנוכמ ידי-לע רזופ אוה (םש יתרדענ אל ינא םגו) ריעה-ןגב רעונו
 .רבע לכל התריו הריצ
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 ןודעומב םיסנכתמ ונייה .םיחותפ ויה םיינויצה םעה-יתב .הרסאנ אל תינויצה תוליעפה
 שדחמ הרחבנ ףאו םייקתהל הפיסוה הליהקה-תצעומ םג .וימוחת תא ונבחרהו "רבחה"
 ימויה ןותעה .תוגלפמה לכ ירחבנ הב םיגצוימשכ ,1918 יאמב ,תויטארקומיד תוריחבב
 םימוסרפה לכ לע .עיפוהל ךישמה ,ץיבוניבר לכימ לש ותכירעב ,"דוי רעד" שידייב ינויצה
 רעכילרעזייק רעד ךרוד ןבעגעגיירפ ןוא טוואורפעג" :תבותכה הססונתה םירתומה
 (הדקפמה) הרוטנאדנמוקה ידי-לע רתּוהו רקּוּב" :עמשמ -- "רוטנאדנעמַָאק רעשטייד
 םא םג ,ותכירעו ןותעה תאצוה לע הדי הדיבכה "תירסיקה" הרוזנצה ."תינמרגה תירסיקה
 י'רעקעוו רעד" םג עיפוה ןיגוריסל .ידמל ינלגתסו יטילופ םזילאקידאר לכמ היה קוחר
 תויבמופ תופיסא םג .(ב"ויכו "רעקעוו רעיינ רעד" ןוגכ ,תופלחתמ תורתוכב) יאדנובה
 ."תירסיקה הדקפמה" לש רתיהל וקקזנ
 םינויצ םהיניב ויה םלוא .םתוהז תא וליג אל םהמ םיבר .םידוהי םג ויה שוביכה אבצ ברקב
 שוביכה אבצ ברקב םינויצה ןיב .עדימ וקפיסו השיגפל וחמש ,םירשק ושפיחש םיטעמ
 לש לעופה-דעוב ןושארה יאקיטסיטאטסה ,סיורפ רטלאו ונעדוימ םג היה קסנימב ינמרגה
 .תישילשה הילעה םע ץראל הלעש ,תורדתסהה

 ועיגה םרטב דועש ,יל המדנ .הינמרגב הכפהמה תרושב תא עיתפמב איבה 1918 רבמבונ
 שוביכה-אבצמ םילייח ינומה םואתפ וניאר ,הינמרגב תוערואמה לע תורורב תועידי
 המוהמ" ,הלחלח םהב הזחא וליאכ .םושלש לומתכ אלש ,תוצע-ידבוא תובוחרב םיטטטושמ
 םיחטש ינפ-לע רזופמה ,הזה ברה אבצה לכ ,רהמ עדונש יפכ ,םנמאו ."הכובמו הסובמו
 אלו ול גאוד אל וירחאמ ןיא וליאכ ,ושפנל בזענ ומצע אצמ -- ותדלוממ קחרה םיבחרנ
 .וילע דקפמ

 קסנימב םולבנזור תיב תספרמ לע םיידוהי םיינמרג םיניצק
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 לוקשל קיפסה והשימש ינפל דוע .ינמרגה שוביכה םת יכ ,אוה לוכל רורבו יאדו היהש המ
 הראשנ ריעה .היה אלכ היה ,ריעב ינמרגה ןוטלשה גומנ -- שדחה בצמה תא ןוחבלו ותעדב
 .םיינאטנופס לשממ-ירּותלא לש םיצרפ-תוחורל החותפה ,"תוזרפ-ריע" -- ןוטלש אלל
 תוגלפמ יגיצנו תינוריעה המּודה ישנאמו םייטארקומיד םינוגרא לש הצעומ הננוכתנ
 דצב םירבד ואשנ הבש תיגיגח הבישיל סנכתנ יאקסנימה טיבוסה ;תויטסילאיצוס
 ואציש ,םיימוקמ םיטסינומוק לש הצובק ;ןויצ-ילעופו "דנוב"ה יגיצנ םג םיטסינומוקה
 רבמצדב 10-ב ,םימי שדוח רובעכ קר ...ריעב "ינכפהמ רדס" טילשהל השקיב ,תרתחמהמ
 .קסנימל םודאה אבצה בש ,8
 רצק ןמז .תיטיבוסה היסורולֶאבל תינמז הלשממ קסנימב המק 1919 תנש לש ןושארה המויב
 בקעי לש ותופתתשהב) הנושארה תיסורולֶאב-לכה םיטיבוסה-תדיעו הסנכתה ןכמ-רחאל
 הקילבופירה לש הנוניכ לע זרכוה .(םיטיבוסה לש יסור-לכה לעופה-דעוה אישנ ,בולדרָאוס
 ר"ספסר םע יביטארדפ רשק הרושקה (ר"ססב) תיסורולֶאבה תיטיבוסה תיטסילאיצוסה
 .(1922 ףוסב קר המקוה -- ר"ססס -- תוצעומה-תירב)
 תידוהי תוליעפ לש םישדוח ויה קסנימב יטיבוסה ןוטלשה לש (1919) םישדוחה תעבש
 קסנימ התע התיה תוביסנהו םיתעה-יפוריצב ,וזמ הריתי .תלבגומ-יתלב תיביסנטניא תינויצו
 היה יופצ רוצמב הנותנה היסור לש הרּובט .תיזכרמ תידוהי תירוביצ תוליעפ לש ןילופורטמל
 תיזכרמה המישמל קתורמ םש היה לוכה ;לארשי-תיב ינומה לש םבשומ תומוקממ קותינל
 תוידוהיה תוגאדב לופיטל תורכמתהה לע םיישק םירעה הזו ,היתויעבו המחלמה לש
 תורשפא םוצמצו םהינומהמ תוקתניהה תנכסב ושח תוידוהיה תוגלפמה יזכרמ .תויפיצפסה
 רתי-תודמציה אקווד איה םהיבגל העשה-תבוח יכ ,ךכל תּועדּומה הרבג תאז םעו .םתלועפ
 םתלועפ-הדשו יאמצעה םמויק-תילכת ,םתקיני-רוקמ ,םתבצחמ-רוכ אוהש רוביצה לא
 תוברתו-רוביצ-ילעפמ לש תפעתסמה תשרה .העורפו העָוסש התיה הניארקוא .ינויחה
 טעומ ןמז ינפל קר םש ולתש תווקתה ןמיסב החמצשו ,בויקב היה הזכרמש ,םיידוהי
 לש םתוסחבו הנושארל לוכיבכ הקנעוהש "תילאנוסרפה תימואלה הימונוטוא"ב
 וכליה תוערפה .תוברח-לתל התיהו תרוכה התע הילע הלע -- םיידוהיה םינוירטסינימה
 העיגר לש בצמב תויורש ויה תידוהיה התייסולכואו היסורולֶאב .םש לארשי יתב לע םימיא
 לאכ קסנימל םתוא הנפיה ידוהיה רוביצה יכרצב םיקסועה לש הישעהו-םייחה-רצי .תיסחי
 וזכרמ תרבעהל עירכהש ןושארה היה "דנוב"הש המדנ .זכרמו הלועפ-סיסב ,טלקמ-ריע
 תוגלפמה יזכרמ (םקלחב וא םתומילשב) קסנימל ורבעוה רצק ןמז ךות .הנשיה ותרוכמל
 -רשק-תכרעמ ןאכ ונב םה .ןהב םירושקה םיירוביצ םינוגראו תיטיבוסה היסורב תוידוהיה
 עיפומ "רעקעוו רעד" ימויה ןותעה -- תע-יבתכו םינואטב רואל ואיצוה .תיצרא הכרדהו
 ןועובש-וד םיאיצומ "ןויצ-ילעופ" ;"תיטיבוסה היסורב 'דנוב'ה לש יזכרמ ןואטב"כ התע
 זכרמ דיל תיזכרמה תילארשיצראה הדעוה לש שידייב ןיטילויב ןכו "טרָאוו עיירפ סָאד"
 .'וכו "ןרעטש רעד" שידייב יטסינומוק ימוי-ןותע םג עיפומ ;תיטיבוסה היסורב ןויצ-ילעופ
 רוריבל תוצעומו תודיעו וסנכתה ,תועונתה לש ןהיכירדמו ןהינקסע םידעוותמ ויה ןאכ
 .הפוקתהו העונתה תויעבב חוכיוו
 םיחרזאה-תמחלמ ןכו הינמרגב הכפהמה הנושארו שארב ,םעבו לודגה םלועב תוערואמה
 -- "וכו רופלב תרהצה ,ייסרָאו לש םולשה"הזוח ,הניארקואב םימורגופה ,היסורב האוגה
 תיטילופו תינויער תינפת תישאר םגו תידוהיה תירוביצה הבשחמב השדח הסיסת וררוע
 תישארב ,קסנימב ונמוזש םייצרא םיסוניכ ינש .תידוהיה םילעופה תעונת לש היגלפ ךותב
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 דיתעב תויטירק תויוחתפתהל חתפו םיכרד-תשרפ ונמיסו תאז הדונתל יוטיב ונתנ ,9
 ,םיקוחרו םיבורק ברקב םילג וכיה םביבס םיחוכיוהו םייתמארדה םינוידה ידה .בורקה
 .םייתגלפמה םימוחתל רבעמ הגרח םתועמשמו
 תינויער תויטילונומ לע ,רבד לש ורקיעמ ,רמש 1918-1917 םינשב היסורב "דנוב"ה
 רבוטקוא-תכפהממ תוגייתסהו םזיבשלובה תלילש ךות ,תויטילופה ויתודמעב תיטקאטו
 םזיבשנמה לש םירבדמה ישאר ןיב) םיקיבשנמה םע הלועפ ףתיש אוה ;יטיבוסה ןוטלשהו
 לש הקיפאב םרזו (םירחאו 'ץיבומרבא ,רָאבילכ דנובה-ישנא ויה תיסורה תוינידמב
 לש 11-ה (היצנרפנוקה) הצעומה .תיפוריא-ברעמהו תיסורה היטארקומיד-לאיצוסה
 תקולחמ לש ןמיסב הדמע ,1919 סראמב קסנימב הסנכתהש ,תיטיבוסה היסורב "דנוב"ה
 תלאשב םהיניב םיקולחה םימרז העברא ןגרואמבו יולגב ועיפוה םעפה .םיכרע-דודישו
 שולש ןאכ ודדומתה תינורקע הניחבמ .לנויצנרטניאה תייעבבו יטיבוסה ןוטלשל סחיה
 ןיב) תקהבומ תיטארקומיד-לאיצוס המגמ .א :ןהיניב רשגל לק אל היהש ,דוסי-תומגמ
 המצע הרידגה םרטש ,תיטיבוסדורפ המגמ .ב ;(קאווטיל .א םג היה םיצרמנה הירבד
 לגדו "תיטסירטנצ" םייניב-תדמעב טקנש בורה תא האטיבש המגמ .ג ;תיטסינומוקכ
 בורה לש ויגיהנממ) יטיבוסה זוטלשה םע הלועפ-ףותיש רות "תיטסילאיצוס היטרקומיד"ב
 המגמה .לנויצנרטניאה יבגל סחיה םג עבקנ ךכל ליבקמב .(רתסאו ןייטשנייו ויה הזה
 לנויצנרטניאל הקיזה תא הבייחו יטסינומוקה לנויצנרטניאה תא הללש הנושארה
 לנויצנרטניאה םע ןתמו-אשמ לכ ,הז תמועל ,הללש הינשה המגמה ;שדוחמ יטסילאיצוס
 שדח לנויצנרטניא לש ונוניכ הבייח בורה תמגמ ;יטסינומוקה לנויצנרטניאל התטנו ינשה
 לש השדחה היטנה הנמתסה ךכ .תויטסינומוקה תוגלפמלו יטסילאיצוסה לאמשל ףתושמ
 .םזיבשלובהמ תושרופמ תויוגייתסהב הוּולמ ןיידע איהשכ ,הלאמש ובורב "דנוב"ה
 ףא הסנכתנש ,תיטיבוסה היסורב "ןויצ-ילעופ" לש הצעומ םג הדמע תקולחמ לש הנמיסב
 תויללכה תויטסילאיצוסה תורומתה תותוא ורכינ ןאכ םג .1919 תנש תישארב ,קסנימב איה
 ורחבנ וז הצעומ יריצ .םיילארשיצראהו םיידוהיה םיטקפסאה ןאכ וטלב ,היסורבו םלועב
 "םייתגלפמה" :טעמכ"םיווש םיקלח ינשל הקלחתנ הצעומהו תודדומתמ תומישר יתש יפל
 "תיטסינומוקה העיסה"ו (תיטילופה התרוסמו הגלפמה לש התּומילש ירמוש עמשמ)
 "םייתגלפמה" םגש ,ךכב התיה ןאכ תדחוימה היצאוטיסה .דנאלדירפ יבצ לש ותושארב
 התרגסמב וקבד םלוא ,(םייטסינומוק-ורפ םג םקלחבו) םייטיבוס-ורפכ םמצע ואר םבורב
 םילעופה תגלפמ" :יתרוסמה המשבו םיינויצ-ילעופה היתודוסיב ,הגלפמה לש תיללכה
 היה רבכ גוליפה ,םימי הכיראה אל תודחאה ."(ןויצ-ילעופ) תידוהיה תיטארקומיד-לאיצוסה
 תא המיקהו "תיטסינומוקה העיסה" השרפ םנמא םיטעמ םישדוח ץקמ) ענמנ-יתלבו רעשב
 קלח ואיבהש תוכופהתו םילוגלג ורבע םישיאהו תועיסה לש םהיתודמע םלוא ,(פ"קי
 .תימצע תושחכתהל דע םהירבחמ
 ,השדח תולאש-תגצהב ירוקמ יתבשחמ ץמאמ הצעומב השענ תאז תילרוג תוחתפתהל רבָעמ
 ,ךכל טלובה יוטיבה .השדחה הפוקתה לש הרואל תּונויצ-ילעופה לש היכרע ןוחבל ןויסנב
 ןורחאה .טדאטשנזייא ךורבו זיוהנזור המייל יפב הנושארו שארב ןתינ ,חור-ראש ילב אלו
 טדאטשנזייא לאומש 'פורפה לש ויחא ,ןויצ-ילעופ ינושארמ טדאטשנזייא ףסוי לש ונב --
 "ןויצ-ילעופ"ב לאמשה ישנאמ ,ועוצקמב אפור ,(היסורב "ןויצ-יריעצ" יליעפמ זא)
 ותימאל ,ושקיב םה .לפלפתמו ףירח לאוטקלטניאו טנמרפמט-לעב םחול .הינלופבו היסורב
 ,בוכורב לש "המרופטאלפ"ב רתויב תוקפקופמה תוחנהה תחאל היזיבר תושעל ,רבד לש
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 םימרוגה תא -- ןויראטילורפהו ,םירצויה םימרוגה תא הרידסמה תונגרובה" רבדב החנהה
 לע ורביד אל םנמא תאז הצעומב םיצרמה .תונויצה לש התמשגה ךילהתב "םיררחשמה
 הכפהמה לש השדחה הפוקתל םינשיה תודוסיה תא םיאתהל ךרוצה לע אלא ,"היזיבר"
 ןמזה עיגה יכ ,"םזיניתשלפהו תילאיצוסה הכפהמה" לע ותאצרהב ןעט המייל .תילאיצוסה
 -תכפהמ אוה םזיניתשלפה ןכש ,המואה דיתעל תוירחאה תא ומצע לע ליטי ידוהיה לעופהש
 ידימ תונויצה תא ליצהל" :"הרומה תאווצ"ב עייתסה אוהו ,םידוהיה ייחב הדובעה
 ,"תילארשיצראה ונתדובע לש יטילופה יפואה" לע הצריהש ,טדאטשנזייא ךורב ."םינויצה
 לכונש ידכ לארשי-ץרא תא הנבתש תונגרובל דוע תוכחל לכונ אלש ,ךכ לע תושרופמ רביד
 תחנהלו "לארשי-ץראב תיאמצע תיראטילורפ הריצי"ל ארק אוה ...הב םחליהל ןכמ-רחאל
 .("תיביטארפואוק") תיפותיש תילעופ תובשיתהל תודוסי
 "הדובעה זכרמ" תא קסנימל ריבעה תיסור-לכה תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעוה םג
 .תילארשיצרא תישעמ הדובעל ידוהיה רוביצה תלעפהל תדחוימה הקלחמה התנוכ ךכ .ולש
 .בּוש אלל ּורבע ('וכו םע-יסוניכ ,תוריחב ,תונגפה) תשעורה תיבמופה תוליעפה לש םימיה
 הסנרפה ,םויקה תוגאד .רתויב ומצמטצנ היסורב תינידמה-תימואלה הווהה-תדובע ייוכיס
 םיצחל הרצי תידוהיה הלכלכה תודוסי לש תורערעתהה .ןדבוכ לכב וקיעה הדובעהו
 לש ינידמה הדמעמב םייונישהו רופלאב-תרהצה .(הריגהל תונוכנה תניחבמ) םיינויצארגימא
 ולחה םינויצהו תונויצה .ץראב המשגה תדובע לש תושדח תויורשפא ורשיב לארשי-ץרא
 ןעמל תישעמ הדובע ,לארשי-ץראב ןינבו הילע -- תירקיעה םתילכתו םרוקמ לא םיבש
 ,התיה היסור .תאז הדובע לש השומימל םימדקומה-םיאנתה לכ ורסח ,הרואכל .לארשי-ץרא
 ,םיילכלכ םירשק ,םיפסכ תרבעה ,תונרקו תויבגמ ןוגכ תולועפ .ל"וחמ תקתונמ ,השעמל
 .ימיטיגלו ילאיר סיסב תולוטנ ויה -- ןיעידומ תוכשל ,תובשיתהלו הריגהל תויודגאתה
 התיה ץראל השדחה הילעה .ץראה ןינבל היתוינכת השביג םרט תימלועה תינויצה העונתה
 ץראה לע העידיה םג .םירורב-יתלב הייוכיס ,רתויב םימצמוצמ ויה הידממ ,התישארב ךא
 הרבסהה תלועפ לש הלודגה הפונתה תעל ,םנמא .(דבלב היסורב אלו) הרעזמ התיה
 לע עדימ רוביצל שיגהל ,ךכל תעדה הנתינ ,1918-1917 םינשב ,היסורב תינויצה תול"ומהו
 ןיידע הלא םיאשונב תורפסה .ץראה לש הבושיי תולאשב הבשחמ ררועלו לארשי-ץרא
 םירפס ינש .המצע לארשי-ץראב ףאו םלועב תינויצה העונתב םג דואמ הטעומ התיה
 ןיפור רותרא לש לודגה ורפס -- םיברב וצפוהו תיסורל ומגרות ץראה-תעידיב םיידוסי
 לש תואלקחהו עבטה לע תומישר" ןגאהוא טרבוה לש ורפסו "וננמזב הניתשלפו הירוס"
 תיסורב ומסרופ .לארשי-ץרא-תעידיל ונלש םיגוחב ודמלנ הלא םירפס ."הניתשלפו הירוס
 םידוגיא םימק וליחתה 1919-1918-ב ,תובשיתההו הילעה תולאשב םיצבקו םיסרטנוק םג
 הלודג ,תיאמצע העונת היהש ,"ץולחה" לע ףסונ) לארשי-ץראב תובשיתהלו הילעל םייממע
 הדוגא -- הזוחא" ,"תילארשיצראה םירגהמה תדוגא" -- ןוגכ ,(היסורב תפעוסמו
 ,(ינוניבה דמעמה תובשיתה -- םימָיְל הנופש המל הנווכה) "תיביטארפואוק תובשיתהל
 םידוגיאה לכל תונקת ועבקנ .('וכו "הנובה") תיביטארפואוק םיתב תיינבל הרבח
 .ב"ויכו תוינמ וצפוהו ,םירבח תמשרהל הלועפ הכרענ ,וללה םייביטארפואוקה
 תינחורה הגהנהה שארב .קסנימל התע רבעוהש "הדובעה זכרמ" שלח תאזה הלועפה לכ לע
 השעו קסנימל ךכ םשל אב אוה .ץיוורוה בוד-םייח ר"ד דמעוה הלועפה לש תיתרבסההו
 -יכורב םיריעצ םישנא השולש קסנימל ורגוש "זכרמה" תלעפה םשל .םימי םייתנשכ ונמע
 ,תיסורה תונויצה ימשב םילועה םיבכוכה ןמ ,המזויו ץרמ יברו הלכשה-יריתע ,ןורשכ
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 ימ ,(ןוליא) ןוסלדיא םהרבא -- הלא ויה .ויליעפ ישארמו "רבחה" יקיתומ םתשולשו
 שארו היסורב תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה-דעוה רבח ,"רבחה" זכרמ שאר-בשוי היהש
 סדנהמ ,קו'צנליו קחצי ;יתלשממה סיפדמה -- לארשי תנידמב םימיל ,ולש ןוגראה תקלחמ
 ;שעתהו הנגהה שיאו ץראב עדונה םימה-סדנהמ םימיל ,םילעפ ברו תוכילה םיענ ,ריעצ
 ,םילוח-תפוק ישארמ ץראב םימיל ,ןנוחמ ןגראמו רוטארפואוק ,(ירפ) ןוסלרפ רזעילאו
 תוליעפב םנוא בטימ תא ועקישו ונכותב והש םהש םישדוחב .'וכו "דבוע םע" תלהנהב
 עגמל תונפיהל םג ועדי (םינורחאה םיינשה דוחיבו) םה ,"הדובעה זכרמ" לש הפונת-תבר
 רוכז תושיגפ ןתוא לש םירוענ דסח .םיריעצה "רבחה"-ינב םע ילאמרופ-יתלב ירבחו ישיא
 ףסונ השולשה לע .אוה ותיישע םוחתב עוקש דחא לכשכ ,ץראב םינשב תורשע ךרואל היה
 רוזיאב ט"רוא לש תיאלקחה הקלחמה להנמ ,"ןויצ-יריעצ" שיא ,ןיגייפ םייח םונורגאה
 הרשכהבו םייתובשיתהה םידוגיאב דחוימב לפיט אוה ,היסור לש יברעמה"ינופצה
 .הבר תירוביצ תוררועתהבו תבחרנ הרבסה תדובעב התוּול תפעתסמה הלועפה לכ .תיאלקחה
 -יריעצ" תצעומ ,היסורולֶאב ינויצ סוניכ -- םיינויצה םינוגראה לש תוצעומו תודיעו וסנוכ
 םהילע הרשיה ץיוורוה .ד .חו ,תילארשיצראה הלועפה תולאש ודמע םזכרמבש ,'וכו "ןויצ
 .הכורבה וחורמ
 ראוניב ,דארגורטפב ,"ץולחה" לש הנושארה הדיעוב דוע .קסנימל רבע "ץולחה" זכרמ םג
 טלחוה ,רודלפמורט ףסוי לש ויתומגמו ויתועצה חורב "ץולחה" תודוסי ורשוא הבש ,9
 עצוב רבדה .קסנימל היסורב "ץולחה" זכרמ תא ריבעהל תוינוגראה תוטלחהה רתי ןיב
 התוא טסוגואב ,םינלופה ידי-לע ריעה שוביכל דע ןאכ לעפ זכרמהו ,סראמ שדוחב בוריקב
 ןושאר .(היסורולֶאבב "ץולחה" זכרמ קסנימב םיּוק ,ינלופה שוביכה תעל ,ןכמ-רחאל) הנש
 והשמ היה .דקוי טנמרפמט םגו תודקוי םייניע לעבו רעיש-רוחש דחא רוחב קסנימב עיפוה
 ורבָח וליאכ ,ורובידו ותוגהנתה חרואב םגו "ילאטניירוא"ה והארמב ןפוד-אצויו רזומ
 ףסוי לש םילכ-אשונ אוהש ונעדי רבכ .ירבע ץולחו "טסיכראנא" ותומדב הנושמ חרואב
 הז היה ."ץולחה" זכרמ תרבעה תא ןכו ןאכ ןורחאה ורוקיב תא ןיכהל אבו רודלפמורט
 לש וריכזמכ שמשל דעונש ימ אב וירחא .ץראל ותיילע ינפלמ (גומלא) ץיבלפוק הדוהי
 רחבנ אוה דארגורטפב הדיעוב ,דורוגבונ-ינ'זינמ "ץולחה' שיא ,קּו'צשור בקעי -- זכרמה
 תא ןגריא אוה ."ץראה" ןותע תכרעמ ריכזמ היה ץראב םימיל ;זכרמה ירבח תשמחמ דחאכ
 .הרשכהו הרבסה ,ןוגרא לש הלועפב ליחתה זכרמהו ,תוריכזמה
 ךלה ומש .;ויסורב ירקיעה ותלועפ-הדש היה "ץולחה"ש ,רודלפמורט ףסוי אב םהירחא
 ,ןאפי-היסור תמחלמב ויתולילע תודגא רבכ וכלהתה לבא ,יח-לת תדגא התיה אל דוע .וינפל
 .תאלפומה ותומד ,היסורב "ץולחה"ב ותוחילש ,ילופילאגב תודרפה-יגהונ דודג םע ותויה
 הכרענש העשב הריעה עיגה הרקמב .ותעפוה לש ינוציחה ,ןושארה םשורה תא רכוז ינא
 רשי אב אוה .הימי ימדב הרטפנש "ןויצ-יריעצ" לש תוליעפה תורבחה תחא לש התייוולה
 הבוגב .תיללכה בלה-תמושת תא דימ הקתיר ותעפוה .םיוולמה תורוש לא ףרטצהו היוולהל
 הלעמו ומכשמ -- םידעוצה ישארל לעמ ססונתמ ושאר הארנ הרימתהו הפוקזה ותמוק
 הכורא תרדא -- יקאח עבצב "השקַאּב" שבל אוה .ועמשמכ וטושפ ,םעה לכמ הובג
 .םדא לש ויתודימ ןיע-תיארמל הלידגמה ,הטמ יפלכ תבחרתמו םיינתמב תצבוקמה
 שודג היה הז סיכו ,םדיגה לש ושומישל חונ ,םינפלמ לודג-ןוילע-סיכ היה "השקַָאּב"ל
 ןושאר טבמב ול הויש הז .תעקבתמ וסרכש ימכ הארנ תרדאב םדאה יכ דע ,םיסקנפו תוריינ
 -אלש ,הפי יאדו בלתשה הז ירקמו ןושאר םשור .תלברוסמ ,תודימ-תבר ,"תיטנאגיג" תומד
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 ,ןמז רובעכ םלוא .המלש התיה תימדתהו ,ומשל ורשקנש תּושקונהו הרובגה תודגאב ,תעדמ
 -- !רבד תא חישמו םיינוציחה וילוברסמ ררחושמ שיאהשכ ,רתוי תויעצמא-יתלב תוביסנב

 ותוא ינא האור .הינפ רבסבו םייעבטה הידממב רתוי תישונא ,תרחא תומדה לכ התארנ
 ,הדיפקב שובל אוה -- הפ לא הפמ אלמ ,ראומו לודג םלואב ,תיבמופ האצרהב יִניעְל
 ינממס לכ אלל ,ריהבו טושפ ורוביד ,ותעפוה לכבו והארמב האנ רבג ,תיטנאגלֶא הפילחב
 תעונת -- ותאצרה אשונ .םא-תפשכ תחלוקו תיעבט ויפב תיסורה ונושל ,הזופו םאונ
 העתפהה תא רוכזא םלוא ,םירצקה וירבד לש םנכות תא רכוז יניא .תילארשיצראה םילעופה
 תאש יתיכז ךכו .ץראב לעופ לש ורופיס תא םסרופמה "ןיצקה" לש ויפמ עומשל המיענה
 לש ויפמ יתעמש ץראה-שיא יפמ לארשי-ץראב םילעופה תעונת לע הנושארה האצרהה
 .אקווד רודלפמורט ףסוי
 ןתנ םג אוה םלוא ."ץולחה" זכרמ יניינעב םירושק ויה קסנימב רודלפמורט לש וישעמ רקיע
 תוכופהת םע םיירשפא םיבצמ לש םיאבה םימיה תארקל ,תימצעה הנגהה ןינע לע תעדה תא
 תישממ הלועפל ררוע אוה .םינלופה לש םתשילפו םודאה אבצה תגיסנ לש הרקמלו םיתעה
 .תיצולחה ותוחילש לש ינאגרוא קלח ךכב הארו ,םינומיאו תיתנגה תונגראתהב הפוחדו
 תא םילשהל ידכ ,קסנימ תא רידלפמורט בזע ,תינלופ השילפ לש תורשפאה הברקשכ
 לש הרובח קסניממ ומע חקל אוה .לארשי-ץראל הרזח וכרד תושעלו היסורב ותלועפ
 לש הנופצב ,יוקנא'ג ריעה תביבסב) םירקב תיצולחה (הילעהו) הרשכהה סיסבל םירוחב
 "םיקא'צמירק"ה תרובח לע רפוסמ "הדובעה-דודג"ו תישילשה הילעה תורוקב .(יאה-יצח
 יצולח "עזג" וללה ויה וליאכ ,רודלפמורט-ירוחב ,המוקה-יפוקזו םינוסחה םירק-ינב --
 ויה םלוככ םבור הלא "םיקא'צמירק" םלוא .היתוברעבו םירק יעלס ןיב חמצש דחוימ
 ;םירקב הרשכהב והשש ,רבעשל ידוהיה-בשומה-םוחת לש תורייעו םירע יאצוי םיצולח
 םכרד ושע םשמו ,םירקל רודלפמורט ידי-לע ורבעוהש ,םייאקסנימ םירוחב הלא ויה םקלחב
 .ץראל
 (ינלופה שוביכה תעל רבכ) 1920 ראוניב 1-ב ,"קלֶאפ ן'ראפ" קסנימב ינויצה ימויה ןותעב
 בתכמ -- לארשי-ץראב 'ץולחה'מ ש"ד" :תרתוכב ,עיגהל תצק הרחיאש ,העידי המסרפתנ
 אצי בתכמה ."רודלפמורט ןאטיפק ,'ץולחה' לש יסור-לכה זכרמה שאר-בשוי תאמ ןושאר

 אציש רחאל ועסמ לע רסומ אוה .קסנימב "ץולחה" זכרמל דעונו 1919 רבמבונב 277ב ופימ <
 דע םש ההש ,1919 יאמב 7-ב (םירקב תיזכרמה ריעה) לופורפמיסל עיגה אוה :קסנימ תא
 "השדח הליסמ" הבשומב יאלקח לטרא םש םיקה ,טסוגוא ףוסב עיגה אטשוקל ,טסוגוא
 דיקפתה תא ןייצמ אוה .לארשי-ץראל אב רבוטקוא ףוסב ,"ץולחה" לש תואנדס יתשו
 היסורל בוש תאצל דמוע אוה םייעובשכ דועב ;לארשי-ץראב םיצולחל דעונש לודגה
 לרוג" תרתוכב ,שדוח ותואב ןותעב תרחא העידי ...םיצולח 700-500 םשמ ומע תולעהלו
 ןאכ) םיצולחהמ המכ :עידומ "ץולחה" לש ינמזה דעוה יכ תרסומ ,"םייאקסנימה םיצולחה
 םירקב דוע םיאצמנש םיאקסנימה .םש םידבועו לארשי-ץראב םיאצמנ (תומש תמישר האב
 ...לארשי-ץראל םריבעהל םילדתשמ ונא .םיאירב םלוכ --

 לע .תינפקות תונמואל לש יוליג דוע םע םינפ לא םינפ ונודימעה תוערואמהו בר ןמז רבע אל
 טסוגואב 8-ב .התומשגתהב תיאמצעה הינלופ לש התרושב ונילא האבוה םיבור-ינודיכ
 אל םישלופה םלוא ,תוברקו תושערה ךכל ומדק .םינלופה ידי-לע קסנימ השבכנ 9
 .ריעה תא שוטנל ץלאנ םודאה אבצה .םיקזח ןגמ-תוחוכב ולקתנ
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 םקשנו םידמ ישובל ,םינלופ םילייח וערפ ריעל םתסינכ רחאל תוליל השולשו םימי השולש
 היה ןכא יכ ,הרמא העומשה .עירפמ ןיאבו הפכב לווע אל לע ,תיחרזא היסולכואב ,םהידיב
 ,הסובת לכ ינפלו) "ןוחצנ" לכ רחאל ,הילייחל קינעהל שוביכה-אבצ תדקפמ לש הגהונ הז
 םיבר ,וחצרנ םידוהי 31 ."תוישפח םידי" לש םימי השולש ,(השובכ ריע לש התשיטנ ןוגכ
 םעט היה אל .וב יתיסנתנש ןושארה םורגופה יל הז היה .ולזגנו ודדשנ ,תוכמ וגפסו ועצפנ
 םידמוע םנמא ויה .רתּוה ונמדשכ ,ּונזא לע רידס אבצ לומ םינפ לא םינפ תוננוגתה תדימעב
 -- רתונש דיחיה רבדה .היהשה-"סרתמ"ו םיפגומ תורצח-ירעש ירוחאמ רמשמה לע
 הצרפש רבש-תקעז תאז התיה יאדו ,הז "טנטאפ"ב ליחתמה היה ימ תעדל ןיא .קועצל
 םימלוה ויה םיערופהשכ ."הטיש"ל הכפהו תקבדימ התיה איה םלוא .רצימה ןמ הילאמ
 -- ףטו םישנ ,םירבג -- רדחה יבשוי לכ ויה ,ועיקבהל םיסנמו רעשב םהיבורו תותקב
 ,רבכו .תרשרש-תבוגת תטשפתמו הנכשה רצחה תפרטצמ דימ .הרמו הלודג הקעצב םיחצופ
 לש הלעמב ,ונבוחרמ בר קחרמב .הליל-ןושיאב םיקעוז -- המלש ריע ,הנוכש ,םלש בוחר
 םהיתוקעז תא םיפרצמ ויבשוי ויה ,ביבסמ הקעצהמ םידחפנ .לודג םיעגושמ-תיב ןכש ,העבג
 הברמל .חכשית אלש תיללכה תוהלבה-תלהקמב ךכ-לכ "תויעבט" ויהש ,תוירטסיהה
 ןיאש ועדי םיערופה ,םנמא .העתרה יעצמאכ "התוליעי" תא הקעצה החיכוה םג האילפה
 .ורכמנ אל םהימחר ףאו ,רדס טילשהל וא םיקעוצה תרזעל אובי אל שיא -- שושחל םהל
 ,תממהמ העווזכ התיה ,"קעזת ריקמ ןבא"כ ,רבע לכמ הצרפש םימיאה-תקעז םלוא
 .ףרט-תייח םג חירבהלו ,הכובמו יביטקניטסניא דחפ ררועל החוכבש
 ןיב לבא .הדירפ לש טקאכ שדוח 11 רובעכ רזח ,ןושארה הזל המודב ,ינש ילארנג םורגופ
 יאוול-תעפותכ ,םוימוי תויוללעתה לש ךשמתמהו לחוזה םורגופה קספ אל הלא ינש
 לכ לע ונכיסש הלא םילולעתב הרוכבה-תוכז התיה ינלופה אבצה ישנאל ."ןיקתה ןוטלש"ל
 תוביטח ךכב ונייטצה דחוימב .ידוהיה לש ודובכו ושוכר ,ויח תא לעשו דעצ
 יפל ,"ךאלטיה עקיטנאקריפ יד" םתוא וניכ םידוהיהש 3,"םיק'צנאנזופה"ו "םיקי'צרלאה"ה
 תטירמ -- דחוימ ביבחת םהל היה הלא אבצ-ישנאו .םשארלש םיעבורמה-אבצה-יעבוכ
 ותוא םישלות ,ידוהי לש ונקזב םיזחוא ויה ,םוי לש ורואל ,בוחרה עצמאב .םידוהי לש םנקז
 יחלבו רטנסב ךכ ידכ ךות םיכתוחו ,ןודיכבו ןיכסב וב םיצצקמ וא רשב יחתנ םע םעזבו חוכב
 ,םחלגל ורהימ "םינלגתס" םתצקמ -- ןקז-ילדגמ םידוהי .םד בוז דע ,ראוצב םג םימעפלו
 אלש םהינפל תחפטמ םירשוק ויה םתצקמו ,בוחרב תואריהל אלש םילדתשמ ויה םתיברמ
 ותוא ואשנו ,םנובלעב םידליכ וכבש ךרד-ימימתו םינקז םידוהי יתיאר .הרגמה ןקזה האריי
 .םייניש-קוריחב
 יברעמ דחאב .אדבוע הוה ידידב .תויונערופל יופצ היה ,רענ וא ריעצ אוה םא םג ,ידוהי לכ
 םייחהו ,יולגה םורגופה לש ומושירו המחלמה ידה וקחרשכ ,"לוח לש םוי םתס"ב ,ףרוחה
 לש ורצחמ ,םימיה לכ ונכרדכ ,םירבח המכ ונאצי -- םתרגישלו םלולסמל ורזח וליאכ
 ונייהו ,תיפרע הרושב תוגוז השולש-םיינש ונדעצ .ריעה לש תיזכרמה רכיכב ונלש ןודעומה
 .קיהבמ רואב םיראומ םילודגה ויתונולחש לודג תחקרמ-תיב ינפ לע ונפלח .החישב םיעוקש
 ינש ינפ-לע ורבע םה .םהיפתכ לע םיבורו "םיקי'צרלאה" השולש םטיאל ואב ונתארקל

 ,רְלאה לרנגה םדקפמ םש לע -- "םיקי'צרֶלאה" .ינלופה אבצב תוינסחי תוביטחל ובשחנ ,המ-םושמ ,וללה 3
 -- "םיקי'צנאנזופ" ."םזיבישלובה דגנ המחלמ"ל הינלופל המע אבו תפרצב ולש הימראה תא םיקהש
 הלא .הינמרג לש הנוטלש םוחתב תואמצעהו דע היהש ,הינלופ לש הברעמב ץרא-לבח ,ןאנזופמ םאצומש
 (ימואל) טועימל ךיישה םדא" :ותעשב זירכה רלאה לארנגה .תילאטורב לארשי-תאנשב ויה םיפוטש הלאו
 ."הצחמל-חרזא אלא וניא
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 םרטבו .רורב אל והשמ רמא םילייחה דחא ,רוחאמ דעוצה ,ידיל ובכעתהו םיימדקה תוגוזה
 -תקב םלה הקזח הפונתבו ,הבורה לש הנקה הצקב לייחה זחא ,ויפב המ ןיחבהל יתקפסה
 ידצב םרענש גלשה ךותל יתלפנ .ישאר לע הדבוכ לכב ,תשוחנ הפוצמה ָהצקב ,הבורה
 ומיקהשכ .ךכב-המ לש ןינע -- רבד הרק אל וליאכ םכרדב וכישמה םילייחה .הכרדמה
 ולהבנ םש ,תחקרמה-תיבל יתסנכוה .לודג םודא םתכ ןבלה גלשב יתיאר ,םירבחה יתוא
 .וכשמנ םייחהו ,הנכס ללכמ יתאצי רבד לש ופוסב .ישאר תא ושבחו ברה םדה-ןדבאמ
 -תייבג עצבמ םיידוהיה תודסומה וכרע תוכשמנה תוירקתה ךותו ןושארה םורגופה רחאל
 ןולאש חסונ .תוינקירמאה הריקחה-תודעולו ידוהיה םלועל דעּותמ עדימ קפסל ידכ ,תויודע
 יפלאמ תויודע תובגל ריעב הטשפ ,םכותב ינאו ,םיריעצ םימשר לש הרובחו ,םיאתמ
 וסינ םלוא ,ולוכ םלועה יניעל ,תאז הלועפ עונמל ולכי אל םיינלופה תונוטלשה .םיעגפנה
 תא לוספל ןויסנה התיה תועובצהו תוינודזה תולובחתה תחא .םיפוליסו םיישק םירעהל
 תויודעה ויה הלאכו ,םיעשפה יעצבמכ םינלופה םילייחה לע שרופמב ועיבצהש תויודעה
 ,ןכא ...םילייחכ וזחתה טושפ םיערופהש ןכתיי יכ ,םקועמ ילאמרופ קומינב הזו ,ןלוככ ןבור
 םג זמר הז ןועיט .םיערופה לש תוהזה-תדועתל לואשל ומידקה אל םיגורההו םיחצרנה
 לע לבוקמ היהש חסונב ,תידוהי היצאקובורפ אלא וניא ןינעה לכ אמש ,ךכל ןיפיקעב
 םושירב דיפקהל ונצלאנ ךכ ..."םמצעב םיערופ םידוהיה" :םהינימל םימורגופה-יללוחמ
 ..."ינלופ לייח ידמ שבלש םדא היה ערופה" :תודעה
 עזעזמ תוללעתה-השעמ דיעי ינלופה שוביכה-ןוטלש לש ומילקאב םירבדה ועיגה ןכיה דע
 ןמ ,ינויצ גיהנמ ,ןלפק םהרבא לש ותייולה תעשב הז היה .1920 ראורבפ ףוסב עריאש
 ,תונוטלשל םג בטיה רפּומ היהש ,םינפ-אושנ םדא ,ריעב ידוהיה רוביצב תוטלובה תויומדה
 .יללכ לבאב היורש התיה תידוהיה ריעה .םידוהיה לש םיימיטיגלה םיגיצנה ןמ היה ןכש
 -ירדס .ןוראה רחא דעצ בר םעו ,היוולהה תעשב ורגסנ םירחאה קסעה-יתבו תויונחה
 תחאל העיגה וזשכ ,היוולהה לש הכרד עצמאב ,עתפל ,הנהו .תונוטלשה םע ומאות היוולהה
 תא בכיע הלה .הדקפמ םע תינלופ תיאבצ הדיחי ןאכל העלקנ ,ריעה לש תויזכרמה תורכיכה
 -תנוכמ םש ונימטה םידוהיהש דשוח אוה ןכש ,הקידבל ןוראה תא חותפל שרדו היוולהה
 ,הבש היצאקובורפהו התּועשרל ףסונש ,וז השירדל תונעיהל ובריס היוולהה ינרדס .הירי
 לעו ןימי לע םיבורה-תותקב ץיברהל ולחה םילייחה .תמה דובכב תוללעתה םושמ ךכב היה
 ןיבל םניב היה עשפכ .ורעושי אל הכובמהו המוהמה .םרסאלו םישנא ףוטחלו לאמש
 שדחמ ץרפו גוסנ אלא ,ויתבל רזפתה אל ,ושפנ רמב ,םוצעה להקה .תינומה םימד-תכיפש
 היוולהה הכישמה ,ריעה יסנרפ לש תינתחדק הלועפ רחאל ,רבד לש ופוסב .םעז-תוקעצב
 .ברוצ ןובלע לש השוחת תזוחא ,הקעומו ןואכדב היורש ,תודכולמ תורושב הכרד
 -תיחרזא תושר התיה תחאה .תועורז יתש ול ויה שוביכה-ןוטלש לש ןונגנמה
 ןהיכ הז דיקפתב ;"חרזמה תומדא תלהנמ לש קסנימ רוזיא דקפמ" תומדב תיביטרטסינימדא
 .(ןודנולב הלוגה "הינלופ אישנ" םימיל) ילארביל ינלופ הזוחא-לעב ,'ץיבק'צאר באלסידאלו
 .ילאטורבו סג ,םינפ-תשוב אללו םירָצמ אלל היה הנוטלשש תיאבצה תושרה התיה הינשה
 םינוא-תרסח התיה -- תיאבצה תושרל ,הכלהל ,הפופכ התיה אל םא םג ,"רוזיאה תדקפמ"
 היצזינולופל הנווכתה םישובכה םיחטשב תיחרזאה תוינידמה .הנורחאה לש התורירש לומ
 תונויסנה .תויטארקומיד-ודביספ תוילאמרופ תורוצ הל תוושל תשקבמ איהשכ ,המילא
 ןכש ,וביזכה םייסורולֶאבה םינמואלה ברקמ תוסח-ינבו הלועפ-יפתשמ ידי-לע תונביהל
 היה טועימ קרו ,ינלופה שבוכב וחטבמ םישל היה לוכי אל "תיסורולֶאבה הצעומ"ב םג בורה
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 ךילשהל ללכ התטנ אל עירכמה הבורב תימוקמה היסולכואה ;הינלופ םע היצארדפל ןוכנ
 ,ויתויובייחתהבו ויתוחטבהב רהזנ ינלופה לשממהו ;"תיסורולֶאבה העונתה" לע הבהי
 היצאוטיסב הנותנ התיה תידוהיה היסורולֶאב .חופיס לש תוחותפ תויצפואל רתוח אוהשכ
 .םינלופה ידי-לע עשְוית אל איהש ,היציאוטניאב וא עדּומב ,רבכ העדי איה םלוא ,תבכרומ
 דחי הב ורבָחש הטישב היריעה טארטסיגאמל "תוריחב" לשממה ךרע 1919 רבמבונב
 יפארגומידהו יטילופה-ילאיצוסה הנבמה תא ןיטולחל ףלסל הרטמב ,הדחפהו חופיק ,האנוה
 תוגלפמה .וירורגו (ילותאקה) ינלופה טועימל תונורתי קינעהלו היסולכואה תוגיצנ לש
 תוללושמ ויה םג ןבורו תוריחבה תא ומירחה (ס"פפכ וזחתהש הלאל טרפ) תויטסילאיצוסה
 םיבר ּוטנ תינויצהו תיטארקומידה תידוהיה תוירוביצה ברקב ףא .הלועפו םויק שפוח
 ינלופה טועימה לביק רבד לש ופוסב .ינרשפה בורה ןיד תא ולביק םא םג ,תוריחבה תמרחהל
 םיסורה ,(תודיקפהו תוזוחאה-ילעבו תילותאקה היסנכה יגוחמ הבורב) תחפונמ תוגיצנ
 המישרה .רתוי תילארביל הינש ,היולג-תינויצקאיר תחא -- תומישר יתשל וקלחתה
 .םיגיצנ 17 הלביק תיללכה תידוהיה
 היה ינלופה שוביכה לש המוגעה היצאוטיסב םג ךכו .הל תובר םינפ םלועל -- תואיצמה
 חופיסה-תמגמש ןכתיי .תינויצה הלועפה לש תויורשפאה תניחבמ ,בויח לש דצ ונדידל
 תא וכירדה ,תימוקמה היסולכואה לש יללכה םקרמב םידוהיה לש םלקשמ ןכו ,תינלופה
 הלא ןיבל םישובכה םיחטשב םייחה ןיב הדרפהה וק תא הדימה לע רתי חותמל אלש לשממה
 .התונותע ,התוברת ,התוירוביצ ,תינלופה תודהיה םע םירשק ורשפאתנ ךכ .הינלופבש
 טנרפר''ה לש ותוחכונב תומייקתמ ויהו ןוישרל וקקזנ תיבמופ הפיסאו תירוביצ תוסנכתה לכ
 ,םירובידב טיעממו םינפ-רימחמ ידוהי היה הלה .שוביכה-ןוטלשל חפסנש "םידוהי םיניינעל
 לכל אב היה אוה ,וילע םינוממל ןמאנ ,ןדקונ דיקפ לשכ ויתוכילהו ,ינלופ דרש-עבוכ שובח
 םיאלפתמ ונייה .קתושו בשוי ,תואישנה ןחלוש דיל בשייתמו המבל הלוע ,האצרהו הפיסא
 אוה המו ןיבמ אוה המ שחנל ןתינ אלו וינפ תעבה התנתשה אל םלועמ .ולש תונלבסה חוכל
 םידוהי רוביצ-ינקסע יפמ וילע יתעמש םימיל ;ןבא-שית ,קובנייטש היה ומש) בשוח
 .(תובוט תונווכ לעבו ןגוהמ םדא היה יכ ,תינלופה תודיקפב ותורישב והוריכהש הינלופב
 ינויצה ימויה-ןותעה לש וכרוע .םיינרטנקו םירומח ויה תונותעה לע הרוזנצהו חוקיפה
 גופסלו תונוטלשה ינפב בצייתהל תחא אל ארקנ (ץיוורוה ד"ח ר"דה) "קלָאפ ןראפ"
 1 ,תינלופב 2 ,תיסורב 2) ריעב זא ועיפוהש םיימויה םינותעה תשש ןיבמ .םימויאו תורהזא
 .ידיחיה יולת-יתלבה ירוביצה ןואטבה שידייב ינויצה ןותעה היה (שידייב דחאו תיסורולֶאבב
 לכ הל היה אל .היסורולֶאבב תידוהיה תימצעה היצזינגרואה ןינבב ועקשוה םיבר םיצמאמ
 החפיטו התנב איה םלוא ,(ךכב התכז אל ןילופ תודהי םג ,בגא) יתוכמס-תינידמ סוטאטס
 תידוהיה הליהקה-תצעומ .תידוהי תימואל הימונוטוא לש המגמב הלועפו-ןוגרא-יסופד
 שדחמ הליהקה-תצעומ הרחבנ 1920 תנש תישארב .לועפלו םייקתהל הפיסוה קסנימב
 אל (ןויצ-ילעופו "םידחואמה" ,"דנוב") תויטסילאיצוסה תוגלפמה .תויללכ תוריחבב
 -יריעצ ,םינויצ -- תויתגלפמ תומישר ויה םידמעומה-תומישר 11 ןיב .תוריחבב ופתתשה
 לש תומישרו -- יחרזמה ,לארשי-תדוגא ,ייטראפסקלֶאּפ ,ןויצ-ילעופ-לאקידאר ,ןויצ
 -תצעומ שאר-בשוי .הנוכש-יגיצנ ,םידמלמ ,רוביצ-ינקסע ,םירחוסה דוגיא ,הכאלמ-ילעב
 להק תוזכרמ ויה הליהקה תצעומ לש תויבמופה תובישיה .ןיגרוח םייח ינויצה היה הליהקה
 לשב ןה ,תצקמב תחפ יתגלפמ-ןיבה סומלופה לש תופירחהו חתמה םא םג ,ריעצו רע
 .לאמשמ תוביריה תוגלפמה לש ןרדעיה לשב ןהו תוינוציחה תוביסנה
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 הלא תמגודכ תורמוי םהל ויה אל היסורולֶאבב ימונוטוא ידוהי ימצע-להנמ ןנוכל תונויסנה
 היסורולֶאב לש המוחת םג .הניארקואב תילאנוסרפה תימואלה הימונוטואה לש התישארבש
 אלא הז ןיאש היה רורבו ,תינידמה ותואמצע תניחבמ רדגומ יתלב ףאו רתוי םצמוצמ היה
 -לע-ףא .רהמ ףולחל היושעה הביצי-יתלב רבעמ-תפוקת קר אוה שוביכה ןכש ,יערא-ןינב
 האבש ,תישעמ קר אל תובישח ול התיה רצק ןמז-קרפ ותואב הז םוחתב השענש המ ,ןכ-יפ
 יתוהמ ינורקע ךרע םג אלא ,תויטרקנוקה היתוקוצמב תידוהיה היסולכואל עויסב היוטיבל
 לש תירוזא הדיעוב וחנוה הז ןינב לש וויתודוסי .םייוגב רזופמ םע לש ויתויעב תניחבמ
 תוגלפמה לש ןתשירפ ידיזלע םגפנ הז ןינב םג .היסורולֶאבב תוידוהיה תוליהקה
 תימואלה הימונוטואה לש תונושה תויצפצנוקה תא דחוימב וחפיטש ןהו ,תויטסילאיצוסה
 ,םירחבנה תודסומב םייתדה םיגוחה לש םקלח תיסחי לדג תאז השירפ לש היטעב .תידוהיה
 תדיעו .הבחר תיתיב-לעב היצילאוק ןיעכ הרצונו ,םתא רשפתהל וצלאנ םייללכה םינויצה
 םידיקפתה בור .הלש לעופ-דעוּו תינמז (טאר-לאנָאיצאנ) תימואל הצעומ הננוכ תוליהקה
 אישנ -- ןיגרוח םייח ,שאר-בשויל רחבנ רגרב קחצי -- םינויצה ידיב ויה םיעירכמה
 -- ("ןויצ-יריעצ" לש םגיצנ) ןיגייפ םייח ,תילכלכה הקלחמה שאר -- ץיוורוה ד"ח ,דובכ
 .תימואלה הצעומה לש תילארשיצראה הקלחמה שאר
 תובחר תובכש לש תוקקזיההו םיינמזה םיימואלה תודסומה לש םחוכ יכ דיגהל ןתינ
 .עויסלו דעסל םיכרצנה יוביר לשב הבר הדימב םהל ואב םהיתורישל תידוהיה היסולכואב
 תודסומה לש םתגאד שארב ודמע הדובעו הסנרפ ירודיסלו "ןדיי ראפ טיורב"ל הגאדה
 ידי-לע וקפוסש הלא ,ידוהיה-ינקירמאה עויסה יפסכ דבכנ דיקפת ואלימ ךכב .םיידוהיה
 .תירבה-תוצראב ,םייטרפו םיירוביצ ,םירחא תורוקממ ואבש הלאו ותועצמאבו טניו'גה
 ךורכ היה רבדה .םתקולח תאו הלאה עויסה-יפסכ תא וידיב זכרל שקיב טאר-לאנָאיצאנה
 תא קסנימל איבה הז .םירחאו טניו'גה יגיצנ םע ןהו םמצע םיכרצנה םע ןה ,הבר תוניידתהב
 םירוטקרידה דחאו הפוריא-חרזמב טניו'גה לש יזכרמה וגיצנ -- ומצעבו ודובכב ןגוב ר"דה
 .ולש םיישארה
 םהיבורקל תירבה-תוצראב םידוהימ תיטרפה תיפסכה הרזעה התיה המצע ינפב השרפ
 לש תומישר דצב ,תומסרפתמ ויה ןותעב .המחלמה רחאלש הפוריאב םאצומ תוצראב
 וצ םיבורק ןופ -- עקירעמא ןופ טלעג" :תרתוכב תוכורא תומישר ,םיבורק-ישופיח
 ולגתי רשא דע ,םידקפומ ויה םקלחבו טניו'גה תועצמאב םירבעומ ויה םיפסכה ."םיבורק
 םג -- םיכוכיח ורדענ אל וז השרפל ביבסמ .םירחא תודסומו ינויצה זכרמה ידיב ,םינעמנה
 "םיחולש רענאקירעמא" קסנימל ורגוש םג ךכל רשקב .דעיה תומוקמב םגו הקירמאב
 .םוקמב םיבורקה םע השיגפל
 ,"ןויצ") םע-יתב (העברא וא) השולש .הפונת-תברו תפעוסמ התיה ריעב תינויצה הלועפה
 הבחר הירפירפלו םיליעפל דעו-יתב ופיסוה םינושה ריעה-ירוזאב ("ביבא-לת" ,"הילצרה"
 .("םיפשנ") תוביסמו תוגצה ,םיסרוק ,םיגוח ,תואצרה ,תופיסא וכרענ -- םידוהי ינומה לש
 םייגוגדפ םיסרוק ודסונ .תינויצה תורפסהו תונותעה תא אוצמל ןתינ האירקה-ירדחב
 םיילעופ םיביטרפואוק דצב ,םינויצ םיביטרפואוק לש תשר תמייק התיה .םירומ תרשכהל
 םמויק לע רסא ןוטלשהש םינוגראהו תוגלפמה תלועפל יופיח םג ושמיש םינורחאה)
 לודג קלח .('וכו תיאדנובה "םייה-רעטייברא" תדוגא ןוגכ ,םהישנא תא ףדרו ילאגילה
 םלוהינב ,םייללכה םיידוהיה תודסומה תלועפב עקּוש םיינויצה םינוגראה יצמאממ
 לש תנוכתמב ,לודג אל ןותע ,"קלֶאפ ן'ראפ" ימויה ןותעה אלימ הבושח תוחילש .םחופיטבו
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 קופיס לע דקש רקיעבו םיידוהיה םיירוביצה םייחה תא ףקישש ,ילאיצניבורפ ןותע
 לכ םג ולעפ קסנימב .תימוקמ הקינורכ םגו תילארשיצרא ,תינויצ ,תידוהי היצמרופניא
 .הנבלה-היסורל םיירוזאה םיזכרמה
 זא -- "ןויצ-יריעצ" .םינוש םיינויצ םינוגרא ולעפ היתוחולשו תינויצה תורדתסהה דצב
 תינויצה הביטקאב ליעפ קלח וויה -- "ןויצ-יריעצ תינויצה תיממעה היצקארפה" ןיידע
 תיאמצעה-תיתגלפמה םתעפוהשכ ,םייללכה םיינויצה תודסומה לכב םיגצוימ ויה ,ריעב
 שודיח התיה תידוהיה הליהקל תוריחבב םהלשמ המישרב םתעפוה .ידמל העונצ התיה
 לש "דנאבראפ-חרזמ"ה השראווב םק ינלופה שוביכה תפוקת לש הפוסב קר .םהיבגל
 וטנ םבורב םיאקסנימה ןויצ-יריעצו ,תיטסילאיצוס המגמ תולעב "ןויצ-יריעצ" תויורדתסה
 .(ס"צ) תאז תיטסילאיצוס-תינויצ תירבל
 -לע אשינ ,ילאיצוסה ובכרהב יראטילורפ-יממע ,ליעפ ףינס ומייק "ןויצ-ילעופ לאקידאר"
 תינויצה העונתה ךותב יולת-יתלבו יאמצע ,םתדועתל שפנו בלב םירוסמה םיליעפ תרובח ידי
 -תינויציזופואה םתדמעל יוטיב ונתנ ףאו ריעה ינויצ לש הגהנההמ וגייתסה םה .ריעב
 הבכרהב ךכ-לכ תינגורטהה ,תינויצה תוירוביצה םע בורקה עגמה .היבגל תיראטילורפה
 םדוחיי תעדות תא םברקב קימעהו ףירחה ,הלש תוילאטנמבו היתומגמב ,ילאיצוסה
 שוביכה-תונוטלש .םיגיצנ השישל הליהקל תוריחבב וכז םה .הדהא םהל ףיסוהו ילאיצוסה
 הליעפ הרובח .ב"ויכו םנודעומ תא רוגסל וסינ ,םהל ולכנתהו תונדשחב םהילא וסחייתה
 לעופה" ומיקה םה .לארשי-ץראל הילעל הננוכתה ןויצ-ילעופ-לאקידאר ישנא ןיבמ
 ושפיח םהו "רעדניק עשי'תיב-לעב" לש זוכירכ םהל הארנ "ץולחה" ןכש ,םהלשמ "ץולחה
 .םייפכ-ילמעו םע-יטושפל תיצולח תרגסמ

 1921 תנשב קסנימב "רבחה"
 ,ןוזנביל בוד (5 ,...(4 ,(ילאנתנ) ץיבוניבר-רָאצישול היח (3 ,ןצירפ-בוקנימ הנשוש (2 .ץיבּורָאּפלא בקעי (1
 ,הנבי בקעי(11 ,הטיול.ל (10 ,...(9 ,ןמרָאקּוצ-לָאזנָאו הרש (8 ,(יסּורה) יקסנָאסוס המלש (7 ,ןייפ הראלק 66
 באז (17 ,ןינָאּב-ןיקפיל לחר (16 ,יקסנָאליגומ (15 ,ןיקנוס הטּוינ (14 ,(ינבלה) דרובסייו םולש (13 ,ןיול לחר (2
 -סניפ הבהז (21 ,ץיברּוה-ןייטשנייו דבכוי (20 ,ןייטשנרב לאפר (19 ,ךורּומ הרָיו (18 ,לדייווש (הילּו)
 ףסוי (26 ,'ץיבָארּוא ןומולוס (25 ,ןאכארטסא דוד (24 ,רָאבוקנאינ היח (23 ,ראילאּב השמ (22 ,רָאטאשרָאג
 ,ץיבולגס (31 ,ןמסָארפ לדיא (30 ,ןמסָארפ םייח (29 ,רָאצלֶאמ ריאמ (28 ,ןמשיפ-רנטאר היתב (27 ,ןמרָאּבּוא

 .ןירפלאה ןועמש (33 ,קי'צייבולוס הלויל (2
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 ,תיתוברת הלועפב רקיעב קסעש ,"ץולחה" לש לודג ףינס קסנימב םייק היה ןמז ותוא
 היסנמיגה דימלת ,לגוק םייח דמע ףינסה שארב .תומצמוצמ ויה הרשכהה תויורשפא
 ץראל רוזחל םהמ רצבנו ,התיבה הרגפה תנועל ואב 1914 ץיקבש הלאמ) רבעשל "הילצרה"
 לע דחוימב דקש אוה .ןולוח תייריע שאר -- לארשי תנידמב םימיל ,(המחלמה ץורפב
 זכרמ לש וריכזמ היהש ימ ,קו'צשור בקעי .ירבעה רובידה תא חפיטו תירבעה ןושלה תיינקה
 .הנבלה-היסורל "ץולחה" זכרמב ותלועפב התע ךישמה ,קסנימב ,היסורב "ץולחה"
 ןמז ותוא .ינויצה דמולה רעונה לש םיבחר םיגוח הפיקהו הפעתסה "רבחה" לש ותלועפ
 ןינב לש המלש המוק ינפ לע ערתשה אוה .ריעה זכרמב תודימ-בחר ןודעומ ותושרל דמע
 םירוענ ומהו םייח וקקש ןאכ .רעונ-תעונת-תיב לש וידעיל המאתוהו הקלוחו הצפושש ,לודג
 דומיל-יגוח ,םייתורפס-םיירוביצ םיטפשמ ,רוריב-תוחיש ,תואצרה וכרענ ןאכ .םיססות
 תילארשיצראה המגמה .םיפשנו תוגיגח ,תירבעל םיסרוק ,םעה-עדיו הרבחה יעדמ ימוחתב
 ףאו ,רבח לכל הבוח"דומיל תניחבב התיה ץראה-תעידי -- הלועפה ימוחת לכב המעטוה
 לארשי-ץראב שחרתמה לע ףטוש עדימל השדקוה תדחוימ בל-תמושת .םינחבמ וכרענ
 .ץראב םייחה-תוחרָאו תובשיתהה תולאשב תוחישו םירוריב וכרענ .התורפס הרקסנו
 וז הרטמב .הצרא הילעל הנכה היה ירקיעה םדעי ,םירבחל קר אל ודעונש ,תירבעל םיסרוקה
 ברקב הרבסהה תלועפ הקספ אל תימינפה הלועפה דצב .תילגנאל םיסרוק םג ומייקתה
 רעונ-יגוח וחפוט ןכ .העונתלו תונויצל תושפנ תשיכרל ,ןגרואמ יתלבה ידוהיה דמולה רעונה
 לש הריעצ הבכש ךותמ הצצשכ .תיתעונתו תיגולואידיא הניחבמ םמצע ורידגה םרטש םינוש
 תויהל הכפה םימילש ,"תוחתפתה" המצעל הארקש ,תיממע-הלכשהל הדוגא יממע רעונ
 הקסוי ,ןמסט השמ ,ירעי הילדג ,בופיל בוד ונמנ היליעפ םע) "המידק" רעונה-תורדתסה
 .היעייסממו היכירדממ "רבחה" ירבח ויה -- (םירחאו ןמלדייא
 ,ילע ורגס אל ותיב-תוריק םלוא .שפנו בלב רוסמ יתייהו "רבחה"ב ליעפ תויהל יתפסוה
 התיה ןכש ,םינושה םהיקיפאב ,םתוללכב ריעה לש םיידוהיהו םיינויצה הייחב הרועמ יתייה
 .הכותב ןילמוגה-ירשק תמקירבו הייוליג עפשב תחא תכסמ רבד לש ורקיעמ תאז

 יללכה הטמה ח"וד" ומויב םוי ידמ םינותעב םסרפתמ היה ינלופה שוביכה ןמז לכ ךשמב
 תיסחי העיגר לש בצמב ,תודמע-תמחלמ לש תויתרגיש תועדוה הלא ויה הליחת ,"ינלופה
 ינלופה ל"כטמה .דגנ-תפקתמב םודאה אבצה חתפ 1920 ינויב .תיטיבוסה-תינלופה תיזחב
 תשקיע תודגנתה ...ינלופה אבצה לש תחצנמ הפקתמ ...ויתופקתמ שדיח ביואה" :חוודמ
 דמע רבכ םודאה אבצה רשאכ ,ןורחאה םויה דע ךשמנ הז חסונב חּויד ..."םיקיבשלובה לש
 םימי המכ ךכל ומדק .קסנימ תא שוטנל ינלופה אבצה ץלאנ 1920 ילויב 11-ב .ריעה ירעשב
 התפיצ ריעה .גוסנה ינלופה אבצה לש -- הנש ינפלמכ אלש -- םעפה ,הדירפ"םורגופ לש
 .ינלופה שוביכה לש קרפה םלשנו םת םלוא ,המת אל דוע המחלמה .תוהלבה ץקל
 םירצק םייניב-יבצמל קסנימב םינותנ ונייה ,תולובגהו תותיזחה יווק תיפוס ועבקנ םרטב
 -תורבס ,ףולח-תונב תויפיצ וחימצה הלא םיבצמ .ןוחטב אללו ביצי ןוטלש אלל ,םיפלחתמו
 ,וז תא וז תורתוסה תועומש ,ןזואל הפמ תורסמנה תועומש תשורחו תונושמ תויטילופ סרכ
 הל התנק -- ןלוכמ רחש-תרסח -- ןהמ תחא .בל-תולאשמ ןרקיעבו ,ריואהמ תוטולק ןבור
 ןשדת הבוט העומש" תניחבב ,םיפוצר םימי המכ ךשמב תוירבה לש ןהיתויפיצב התיבש
 ךילוה םימשה ףוע" היסורו הינלופ ןיב םכסה לע ידוסה ןתמו-אשמה יבלשמ דחאב ."םצע
 ,המצע תושרב תדמוע -- תוזרפ-ריע היהת קסנימ ויפלו ,םכסה גשוה ןכא יכ ,"לוקה תא
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 ,הרואכל .החמשו הרוא התיה םידוהילו ,םייפנכ הל התשע העומשה !הלאל אלו הלאל אל
 לע תולעהל היה רשפאה .חרפ אברוע אלא הז ןיא יכ וילאמ ןיבהל היה לוכי תעד-רב לכ
 סוטאטסב הכזת תיטיבוסה היסורולָאב לש התריבו היסור לש הברעמב תיזכרמ ריע יכ תעדה
 םירע לש הביטנרטלאל ףסונב "תישילש תורשפא"ל והשלכ יוכיס ןאכ ןכתייה ?הזכ
 .קסנימכ ריע יבגל תאזכ הבשחמ םלועמ הלעה אל דצ םוש ?תוררחושמ םירעו תושובכ
 םינובנ םיבר לש םתֶניבמ הלעמל עתפל היה ,דחושמ-יתלב רענל רורב היהש המ םלוא
 ,רוביצ-ינקסעו םיאקיטילופ םהיניב ,םירואנו ןויסנ-ידומל םישנא לש לודג רוביצ .םימכחו
 הזו .התוריבסב ענכתשהל שקעתהו ,הרקיעמ תכרפומ הרבסל ספתנו ויתונותשע דביא וליאכ
 תוביטאנרטלאה לכ ןכש ,רתויב חונה תויהל הז המודמ אצומ היה רומא ודידלש םושמ קר
 שוביכב תוצרל דוע היה לוכי אל ידוהיה רוביצה .םיסומכה וייוואמ תא ומאת אל תורחאה
 םימיל ּולו -- היה חונ .םיטיבוסה ץראב ול יופצ היהש הממ ובורב ששח ןמזב ובו ינלופה
 םיחרוב םהל רצב םידוהי האור ינאשכ ,זאמ .רחש-תרסח הילשאל ספתיהל -- םיטעמ
 -ידוהיב רכזנ ינא -- הקותמה הילשאה לש הקיח לא תוילאירה תוביסנה םע תודדומתההמ
 ."תּואדו לש רקה החור ינפמ" ףלח הז םג ...םבל ירוהרהמ םיאור םהשכ םירקיה יריע
 לח היצזיטיבוסה ךילהת .תיטיבוסה היסורולָאב לש התריב ,תיטיבוס ריע תויהל הרזח קסנימ
 לש דחא ללכל בוש הרבחתה תיטיבוסה תודהיה .הניארקואו היסורולֶאב לש הבור לע התעמ
 .תוצעומה-תירב יבחרב לרוג-תופתוש
 תויעב הלא ויה הנושארו שארב .תושדח תוידוהי תוגאד התלעה השדחה תידוהיה תואיצמה
 הנמתסנ וז הקיתמילבורפ ."רבעמה תפוקתב תידוהיה הלכלכה" לש תוינבמו תוימויק
 הפקיה לכב התלע ,קותינ לש הנש רחאלו תומחלמה םותב ,התע .1919 תנשב רבכ תוריהבב
 תובקעבש אלא .תיטיבוסה תודהיה לש הפוחדהו הבואכה דוסיה-תקיתמילבורפ התופירחו
 ןמזב-וב .אעמק-תילסכודאראפו ןפוד-תאצוי היצאוטיס ןאכ הרצונ תוביסנהו םיתעה יפוריצ
 תורומת ינפל הדמע ,םולשה תדובעל תרבועו תומחלמהמ תשרופה ,הלוכ תיטיבוסה היסורש
 ,ןאכ ירה -- השדחה תילכלכה תוינידמה לא יאבצה םזינומוקה יהלשמ רבעמבש תויתוהמ
 ימימ םימגד יפל עצובמ תויהל יטיבוסה לשממה בוציע ךילהת ףיסוה ,םיררחושמה םיחטשב
 ,"רּוצנ הנחמ" תניחבב התיה תיטיבוסה היסורש ןמזב שבוגו לעפוהש יאבצה םזינומוקה
 -יסחי לש היצזילארוטאנה .תודחוימה היתוביסנו המחלמה יכרצל םאתהב רזגנ לוכהו
 לש הבוצקה הקולחה ,המרחההו העקפהה תוטיש ,םיבאשמהו הקפסהה לכ זוכיר ,הלכלכה
 תויאבצו תויביטארטסינימדא תוערפה ,קשמבו הדובעב "ץחמ-תומישמ" יעצבמ ,םיכרצמה
 .יטרפה קושהו ישפחה רחסה תכרעמ תא לילכ ורעריע הלא לכ -- ב"ויכו הלכלכה טווינב
 ידיל רבעוהו ינוניבה רחסה םג עקפוה ןכמ-רחאל ,1918-ב דוע םאלוה ינוטיסה רחסה
 רקיעב םקמתה ררופמה ריעזה רחסה ,(תיזוכירה "תדחואמה היצרפואוקה") הנידמה
 ןפוא-לכבו ,רזה שוביכה ןוטלשבש םיחטשב ,הז תמועל .םיירספסה תולכורה-יקושב
 לע תתתשומ ,תפעוסמ תינגרוב-ריעז הלכלכ תכרעמ המייקתנו הרמתשנ ,היסורולֶאבב
 תירקיעה תיתשתה תא וויה םידוהיה .הריעזהו תינוניבה הישעתהו הכאלמה ,ישפחה רחסמה
 ,רורחשה תרחמל ,יטיבוסה קשממה .םקוסיעו םתסנרפ רוקמ התיה איהו תאז הלכלכ לש
 תויונח 600 תמרחה עצבמ קסנימב ךרענ 1920 רבמטפסב .שאר-תבב תאז לכ לסחל שקיב
 .ורגסנ תויונחה ,ועקפוה תורוחסה ,יאלמה םושיר ךרענ .תידוהי תּולעבב ןלוככ ןבור ,תויטרפ
 תיסחי הנתיאה ,תינוניבה הכאלמה העדגנ ,תימצעה-הדובעה-תבוח תריזגב ,ןמזב וב
 ,םייטרפה קסעה-יתב לוסיח .(תּויח הל הפיסוה אל "םיביטרפואוק"כ ,הקלחב ,התּוזחתה)
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 ,םייראטילורפ םידוהי ינומהב םג עגפ ,הדובעו הסנרפ אלל וראשנ םילעבהש ךכ לע ףסונ
 .ירעזמו םצמוצמ היה תימוקמה הישעתה לש הטילקה חוכ .הכאלמבו רחסמב םיקוסע ויהש
 ,הנברוחמ הששואתה םרט הישעתה .יוסיכ אלל התיה "הדבכה הישעתל רבעמה" תמסיס
 ינומה לש םבשומ םוקממ םיקחורמ ויה ,םיבצחמה תורכמ ןוגכ ,הלש חותיפה יסיסב
 הדובע-ישפחמ לש ןכש לכ אל ,םידוהיה םילעופה לש תּודיינה-רשוכ ,ךכ לע ףסונ .םידוהיה
 םבור .םמוקמל םתוא ורשק םהייח-תוחראו םהילגרה ,דואמ ךומנ היה ,םילעופ ויה אלש
 "תיעוצקמ הבסה" -- "םיידוהי" עוצקמו-הדובע-יפנעב תורוד-ירודמ היה יורש עירכמה
 םייגולוכיספ ,םיירודיס -- םיעייסמ םיאנתל הקוקז התיהו חור-ךרוא השרד םהלש
 .ןיטולחל ורדענש -- םיירוביצו
 "סאמטאס"ה לש ןויסנה היה םידוהיה ינומה לש םתקוצמל תויטאמוטפמיסה תובוגתה תחא
 עובקל ינא השקתמ םויה דע ."םיידוהיה םילמעה ינומה דוגיא" לש תיסורב ת"ר --
 לעפ אוהש רורב םא םג ,וירוחאמ דמע ימו הז "דוגיא" לש םייתימאה וימזוי ויה ימ תּואדוב
 היה םסרופמה ורבד .הלשממהמ תובצקה לביקו םימואלה יניינעל ןויראסימוקה לש וחוקיפב
 לא בתכמ" םשב סרטנוק 1919-ב םסריפ אוה .קינטי'ז בקעי-םהרבא "םודאה ברה"
 .םידוהי ינומה ינפב םיבהלנה וימואנ תא אשנו תורייעבו םירעב רבע ,"םידוהיה םילמעה
 םדקומה"סחיה .קסנימב וימואנמ דחא רחאל ומע םירבד ףילחהל יל אצי ףאו ותוא יתעמש
 ותונבר השועה "םעטמ-בר" ןיעכ ,םרבד השועו תונוטלשה םע הלועפ-ףתשמ לאכ היה וילא
 ויתושרד אשנ רשאכ םג יכ ,ינא יתומשרתה יפל ,רמאיהל תנתינ תמאה .הב רופחל םודרק
 רוציל שקיב אלא ,רקיעב-רפוכ לש אלו בר לש אל םינפ דימעהל הסינ אל ,תסנכ-יתבב
 -םחנמ והשמ יל הארנ ותומדב .לארשי לש םבאכ תא באוכו בר-היהש-ימ לש תימדת ומצעל
 לש םינממסה לכ ול ויה .בהלושמה ורוביד חרואב ,ויתועונת תוזירזב ,ושובלב -- ילדנמ
 ינומה תרבעהל הפוחד הלועפ -- היה יזכרמה ונויער .ומצעב חטוב ,ןסּומלופ ,יממע םאונ
 םידבכנ םידעי ינש תגשהל רתח אוה "סאמטאס"ה לש ותמקהב ,ןכ לע רתי .הדובעל םידוהי
 ,הדובעל םתרידח ךילהתב תימצע-תוליעפל םידוהיה ינומה תא ררועל ,תישאר :םיפסונ
 ,תויוכז ילוטנ םה םידבוע-אלה-תודמעמה הבש ,תיטיבוסה תכרעמה ךותב תקצל -- תינשו
 לש ךילהתב םינותנה םיילאיצנטופ-םילמע םידוהי ינומה לש תימיטיגל היצזינגרואל םיסופד
 הלא תונויערלו םיצמאמל סחייתה ידוהיה רוביצֶה לש ובורש ,חינהל שי .היצזיראטילורפ
 קבש אוהו םיבר תוריפ אשנ אל "סאמטאס"ה ,תרחא וא ךכ ."תיקיבשלוב הלומעת" לאכ
 .ןתרמוח לכבו ןניעב וראשנ תויעבה .םייח

 עוזעז ללוחתה ,םידוהי ינומה לש תילאיצוסה-תילכלכה היווהה ידוסי לש תוטטומתהה דצב
 תשר חותיפל ומקרנש תוינכתהו תווקתה ותרכנש דבלב וז אל .תידוהיה תוירוביצב קומע
 תולכנתהה היתותוא תתל הליחתה ףאו ,תיטארקומיד תידוהי תימואל הימונוטוא לש הפנע
 תיבמ םיקומע םיכילהתש אלא ,תידוהי תימצע תוליעפ לש םינוש םינוגראלו תודסומל
 ינוניבה דמעמה לש תורערעתהה םע .תידוהיה תוירוביצה לש ימינפה הנוא תא וטטומ ץוחמו
 -ידומעמ דחא רקענ ,ויתויוכז םוצמצו ויקפוא תמיתס ,וכותב הררתשהש הכובמה ,ידוהיה
 הסיסב לש םיטלובה םיביכרמה ןיב היהש תידוהיה תוירוביצה לש םייתרוסמה ךוותה
 רוביצב בר היה וקלחש רחא ביכרמ .וינוגראו וירּבד ידי-לע הבר הדימב הגצּוי איהו ,יממעה
 .המצע ינפב דכולמ םרוג התוויה אל -- תיממעה היצנגילטניאה -- םינושה וימרזל ידוהיה
 עובקל ילבמ) תוללוכ תוצובק שולשל הגווסל היה ןתינ .רבע לכל הרזפתה איה התע
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 ברקמ םיבר לש וזל המוד התיה הקלח-תנמ ,תחאה .(תויטסיטאטס תויצרופורפ
 -תמחלמו רוביצה ייחמ השירפ ,תורגתסה ,הסונמ -- םינש ןתואב תיסורה היצנגילטניאה
 ועקישש םהמ ,םיידוהיה םייחל ץוחמ םהילהוא וטנש הלא -- הינשה ;תיטסירייראק םויק
 הדומצ וז -- תישילשה הצובקה ;היסור לש םייללכה הלועפה תודשב שפנו בלב םמצע
 דימתהש הנחמה .הלרוג תא הב הרשקו םינושה היגלפ לע תידוהיה םילעופה תעונתב הקָבדּ

 ,(וללכב םיטנדוטס) רעונ ורקיעב היה תרתחמב הב ךישמהו תיצולחהו תינויצה ותלועפב
 .הקיתוה תינויצה היצנגילטניאהמ םיבר אל וילא ּוולנו
 רשא לכו ןויצ-ילעופ ,(ס"יו ד"ס) "םידחואמה" ,"דנוב"ה -- תידוהיה תילעופה תוירוביצה
 תוירוביצה לש היצזיטארקומידלו היצזינרדומל תדחוימ המורת המרת -- םביבסו םתא
 םידבוע ינומה הנגריא ,השדחה תידוהיה תירוביצה הבשחמה תא החתיפו החפיט ,תידוהיה
 התיה הרומא תידוהיה םילעופה תעונת .םחולו ךנחמ ,ןגראמ םרוג תלעמל םתוא התלעהו
 ינחורה הנעטמ ,הרבע לכשכ ,תולודג תוינכפהמ תורומת לש םימיב דחוימה הדועי תא אלמל
 התווקת התיה איה תושדחה תוביסנב .םתארקל םתוא וניכה הירשקו הנויסנ ,יטילופהו
 היה ןיידע .הנורחאה התמוח ,תיטיבוסה היסורב תיאמצע תידוהי תוירוביצ לש הנורחאה
 התיב ךותב הלפנש הקילדהו םימיה וכרא אלש אלא .קבאמ ייוכיסו הלועפ-בחרמ הינפל
 ,ץרחנה הציקל האיש ןיב ודירפה תוטעמ םינש קר .לוכה תא טעמכ הפרשו הטשפתה
 תולסחתה הפוסבש תירוביצהו תינחורה תוטטומתהה .תינלטק המדא-תדיערכ והומכש
 התשלוחב ונגע ויתורוקמש םשכ .תידוהיה םילעופה-תעונת לש קומעה םזיגארטה תא הפשח
 לכב .התסובתו הנברוח תותואמ ויה וימושירו ויתואצות ךכ ,תידוהיה תולגה לש תירוטסיהה
 תרצ" תא אטבל שקיב רשאכ ,בוכורב ידי-לע הלעוהש למסה התע שחמוה ןידה רמוח
 -רסח ומעז טהל לכב ןכומה ,לובכה סואיתימורפ" :"וירוסי רוקמ ,ידוהיה ןויראטילורפה
 ןויראטילורפה למס אוה ךכ -- ובל תא רקנמה טיעה תוצונ תא וינישב טורמל םינואה
 ."ידוהיה
 -- הנורחאה ותדיעו הבשי וב תיבה לע ונרצ ."דנוב"ה לש םינורחאה וימיל דַע יתייה

 11-5-ב קסנימב הסנכתהש ,תיטיבוסה היסורב "דנוב"ה לש ןינמה-ןמ-אלש היצנרפנוקה
 ,הדיעוה יאב רחא ונבקע ,םש שחרתמה רחא ונשלב .ותולסחתה לע הטילחהו ,1921 סראמב
 הגאד לש הלצ םלוכ ינפ לע .היצניבורפהמ םיריצ םהמו רוביצב תועודיו תורּכּומ םינפ םהמ
 תא טהלבו םר לוקב ועיבהו ןאכל ואבו ואבצנ רשא םינומה לש םלהקב ונברעתה .הדבכ
 םיחּווידה לכ תא ונעלב .םבל ישחרלו תושגרנה םהיתובוגתל ןזוא וניטה ,םתוברועמ
 הרע תונרקס .םיעלקה ירוחאמ םידהו תועומש ונלטלקו ,הינוידו הדיעוה לש הכלהממ
 ,הדבכ הקעומב וברעתנ (דיאל החמש לש ץמש אלל םעפה) םיבירי-תורגתה לש בוטרוקו
 .הזה תוומה ונל רשבמ המו הנקת אלל ונל דבא המ עדוי אוהו וינפל לטומ ותמש ימכ
 ןכ ינפל םייתנש ,קסנימב איה ףא ,"דנוב"ה לש תרחא הדיעו לע יתרפיס רחא םוקמב
 לח ,1920 לירפאב ,התעו זא ןיב ךרדה עצמאב .הנפימה לש ותישארב -- (1919 סראמב)

 לש ותושארב ,יקיבשנמה טועימה .הבקסומב 12-ה היצנרֶפנוקב יסור-לכה "דנוב"ב גוליפ
 עירכמה בורה ,יטסינומוק-ורפ יטילופ עצמ הלביק וזש רחאל הדיעוהמ שרפ ,'ץיבומרבא
 םזינומוקה םע תוהדזהל ,ןייטשנייוּו (ןיקמורפ) רתסא ידי-לע הָותוהש וקה ירחא ההנ
 ותוינידמל תוירחא תלבק יכ הדיעוה הזירכה תיללכה תיטילופה התזרכהב .יטיבוסה ןוטלשהו
 לש הבוחהו תורשפאה תא ןפואו םינפ םושב תענומ הניא יטיבוסה ןוטלשה לש
 האצות אוהש ,דחוימ ןווג ותוא תיטסילאיצוסה הינבה תדובעל ףרצל ידוהיה ןויראטילורפה
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 ,דחוימה וייח-ןויסנ ,ידוהיה ןויראטילורפה לש תדחוימה תוחתפתהה-ךרד לש
 לש ולגד תחת ,ודוכילב ןתיא ,ןגרואמ חוככ ...הבר תימצע-תוליעפב םימיה-בר ולגרה
 םאש ,יטסינומוקה "דנוב"ה לש הדיעוה הזירכה תימואלה הלאשב היתוטלחהב .םזינומוקה
 הכפהמה יאנתב המעט תא הדביא תיתוברת-תימואל הימונוטוא לש הנשיה העיבתה יכ
 לש םניינע תויהל הכירצ תוברתה-תלדעפ"ש ללכב ,םדוקמכ ,"דנוב"ה טקונ ,תילאיצוסה
 תימצעה-םתוליעפ לע תתתשומ ,דבלב תמיוסמה המואה לש םידבועה ינומה
 םחוקיפב ,הלא םינומה לש לעופל-םיאיצומה תודסומה לש םתוירחא לע ,רתויב הבחרה
 תא תרתוס הניא תימואלה הלאשב 'דנוב'ה לש המארגורפה" ךכל-יא ..."םתלהנהבו
 תא תמאות איהו (היסור לש תיטסינומוקה הגלפמה) פ"קר לש תיללכה המארגורפה
 לש תיזכרמה הלאשב יטסינומוקה "דנוב"ה תדיעו ידי-לע ורמאנ םישרופמ םירבד ..."החור
 ידי-לע הטוקנה תיטילופה הדמעה לכמ תינויגהה הנקסמה" :ידוהיה לעופה לש ונוגרא
 פ"רדסרל סנכנ אוה ןהיפל תוישֶאה ןתוא לע ,פ"קרל 'דנוב'ה תסינכ איה 'דנוב'ה
 לכב הדיעוה השיגדמ תאז םע .(היסור לש תיטארקומיד-לאיצוסה םילעופה תגלפמ)
 לש תימונוטוא תורדתסהכ 'דנוב'ה לש ןוגראה-ןורקעב הרכהה יכ ,תויטלחהה
 תילאיצוסה הכפהמה לש התמישמ תא יאמצע חרואב המישגמה ידוהיה ןויראטילורפה
 תא יוארכ אלמל לכוי ידוהיה ןויראטילורפהש ידכ רובעי -לב יאנת הז -- ידוהיה בוחרב
 הריציב ףתתשהל הצור ידוהיה םילעופה-דמעמ לש דראגנאוואה יכו ,ינכפהמה ודיקפת
 םיכרצה אטבמכ ,הליהת-בר ינכפהמ ןויסנ לש אשונכ ,ביטקלוקכ תיללכה
 הדיעוה ...ונוצרו וחור-יכלה לש תומלגתהכ ,ידוהיה ןוירטילורפה לש םידחוימה
 לכוי 'דנוב'השו פ"קר ידי-לע רכוי הז ןורקיעש תעה העיגה יכ ןובשחו-ןיד המצעל תנתונ
 הדיעוה .ידוהיה ןויראטילורפה לש תימונוטוא תורדתסהכ הכותל סנכיהל
 איהו ,הז רובעי-לב-יאנתל תונתיאב דמציהל תאז הטלחה עוציבב יזכרמה-דעוה לע הליטמ
 ונתסינכל םיצוחנה םיאנתה ורצְויי רבד לש ופוסבש הקומעה התעדות תא העיבמ
 השולתה היצקסווָאיה יפלכ היתוטלחהבו הדיעוב ועמשנ םיינלטק תרוקיב ירבד ..."פ"קרל
 .תידוהיה הביבסהו ידוהיה ןויראטילורפהמ
 ןודל הדעונש ,("דנוב"ה יגיצנ םע) ןרטניאמוקה לש לעופה-דעוהו פ"קר לש תפתושמ הדעו
 :"דנוב"ה ןותע בתכ ךכל הבוגתב .ויאנת תא התחד ,פ"קרל "דנוב"ה לש ותופרטצהב
 ןויראטילורפה לש תיאמצע תורדתסהכ 'דנוב'ל ץק המש ןרטניאמוקה לש הדעוה תטלחה"
 םינש 25 ךשמב הָוטנש תידוהיה םילעופה תעונת לש בהזה-טוח קתינ ךכ ידי"לעו ,ידוהיה
 -תדיעו תארקל ,"רעקעוו"ב הבתכ המצע (ןיקמורפ) רתסא ."השדחה ונתוברתב רוזש אוהו
 הרקי אלש המ -- שרופמבו תוריהבה לכב ,ןורחאה עגרב ,התע רבדה רמאיי" :הערכהה
 היחי םזידנובה -- הדיעוה לש התטלחה היהת רשא היהת ,'דנוב'ה לש ותינבתל ,'דנוב' םשל
 היחי םזידנובה .ידוהיה ןויראטילורפה יח דוע לכ ,תידוהיה םילעופה תעונת היחת דוע לכ
 "...! חצניו
 ןינעב תיפוס עירכהל ,קסנימב הסנכתהש וז ,היסורב "דנוב"ה לש ןינמה-ןמ-אלש הדיעוב
 היוצח שפנב ,רובש בלב .תוומל וא םייחל -- יתמארד קבאמ חקלתה ,פ"קרל הסינכה
 לש ונוזחו וייח לעפמ ,ויחופיט-דלי תא הדיקעל ךילוהל הדיעוב בורה דמע טקש אל ןופצמבו
 המ םג האטיב איהו ינברסה טועימה לש רבשה-תקעז הדהדיה ,הערכהה הלפנש רחאל .רוד
 -לגד לפקמ 'דנוב'ה .ערכוה 'דנוב'ה לש ולרוג" :ענכנש בורהמ םיבר םבל יקמעב ושחש
 םילעופה-דמעמ לש ונוזחו םילענה םילאידיאה םימשגתמשכ ,וז העשב ...זאמ ולש ברקה
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 -קספ תא הירוטסיהה תרזוג -- ידוהיה לעופה הכרעמב לפנו לבס ,יח םנעמל רשא ,ימלועה
 תעמשהו תוטלחהה תלבק ..."תידוהיה םילעופה-תעונת לש למסה ,'דנוב'ה לע רּומחה הניד
 ,"דנוב"ה תוקיתומ תחא -- העומשה יפל .הירטסיהו יכב לש תויוצרפתהב התוּול תורהצהה
 תיממע תמאונ ,יטסינומוקה "דנוב"ה זכרמל הרבח ,ריביסב תיראצה תולגב םינש 6 התשעש
 שואי ךותמ השפנב די החלש ,ריזוממ קילרוג הינה ,םיענכנ-יתלבה ירבדמ ,טנמרפמט-תבר
 ...האחמו
 םתאש עדוי 'דנוב'ה !םידוהי םילעופ" :ןוחטב-רסוחבו םינוא-ןיאב הלמלימ בורה תרהצה
 תיטסינומוקה הגלפמה ךותב םכל היהתש םיצור םתא ןכא יכ ,ולש ןוגראה-ןורקעל םימיכסמ
 היהש המ פ"קר תורוש ךותב חמצי ,ולעפת םא ,וצרת םא ...םכלשמ תורדתסה היסור לש
 ,םכתבהא תא ואש ...םכתא ראשנ אוה ,םכתא שטונ וניא 'דנוב'ה ...'דנוב'ה התע דע
 הלודג תירב התוא לא ,תידוהיה (דנוב-רעטייברא) םילעופה-תירבל םכתונמאנ ,םכנומא
 לש הלודגה תירבה ךותב ידוהיה ןויראטילורפה לש ותורדתסה ןמזה םע חמצת הנממ רשא
 ..."םימואלה לכ ילעופ
 תגלפמ "דנוב"ל הפרטצה ,הסנכתנ וזש ינפל בר אל ןמז .הדיעוה תוללועמ ןייפאמ טרפ דועו
 ,"דנוב"ה לש תולסחתהה-תדיעוב ,התע .(ס"יו ס"ס -- "םידחואמה") "עטקינייאראפ"ה
 םידיסחהמ ,בוקאווטיל השמ םשארבו ,"םידחואמה" תגלפמל רבעשל םירבח ןאכ ויה
 יתעמש ךכל רשקב .תולסחתהה לש ץקה-יקחודמו פ"קרל הסינכה לש רתויב םיבהלנה
 ,ירבע רפוסו םכח-דימלת ,קסנימב םינויצה יקיתומ ,'ץיבוניבר לכימ יפמ רופיס ותעשב
 תוירוביצב טעב-םיכשומו םינקסע לש םינוש םיגוח ברקב תוירבה םע ברועמ היהש
 םיקיתו םיאדנוב ."דנוב"ה תדיעוב םינוידהמ קלחב יאנותע רותב חכנ אוה .תידוהיה
 דועב ,אלפ הז האר :"הנעט"ב וילא ואב הדיעוה לש םיעלקה ירוחאמ תודידיב ומע וחישהש
 בוקאווטילל הנווכה) רבעשל-םינויצה ךירבח ,הערכהב םישקתמו תושק הפ םיטבלתמ ונא
 םילעופה תעונת לש התואמצע לוסיח תארקל ,רוצעמ אלל ,הנושאר םירהודה םה ('תושו
 םינש ,רבדב אלפ המ :וילע הבוטה רומוהה דיכ ,'ץיבוניבר לכימ םהל בישה ךכ לע .תידוהיה
 םיטסילאיצוס-םינויצ םדועב) וירבחו בוקאווטילכ םידוהי לש םשפנ-תאשמ תאז התיה תובר
 ,ףוס-ףוסשכ ,התע ;ול ולכי אלו םהיבירי-לודג "דנוב"ה תא רובקל -- (םיטסילאירוטירטו
 ,ןכא .תוועמה לרוגה לש הרמ הינוריא .ל"דו ...?הוצימחי םאה ,ךכל תונמדזה םהל הנתינ
 ...בל באכי קוחשב םג
 בוחרב םייתגלפמ-ןיבה םיסחיה תרוסמב תימעפ-דח ילוא איהו ,ןינע ותואב הדוזיפא דועו
 הטיטרמ היווחכ ינורכזב הרומש איהו ,תיגארט תירוטסיה תוילמסמ והשמ הב היה .ידוהיה
 ,ןויצ-ילעופ וטילחה ודיתעו ומויק לע "דנוב"ב תובורקה תוערכהה לגרל .םימי םתואמ
 (יטסינומוקה) יטסיפ"קיה גלפהמ אקווד הלא ויה םעפהו ,"דנוב"ה לש םיירוטסיהה ויבירי
 לש המויק תעב ךרעייש ,"תידוהיה םילעופה-תעונת לש התואמצע ןעמל עובש" לע ,םהלש
 ןגהל" ,ומויק ךשמה ןעמל אלא ודגנ אל ןיגפהל וארק התע ."דנוב"ה לש םוריחה-תדיעו
 ,םידוהיה םילעופה בוחרב הרק םרט הזכ רבד -- יתרמא רשא אוה ."ולש לע וינפמ
 .יתגלפמ ןורמת וא סיסכת הז היה אל .םבירי לש ושפנ לע ושקבי אתגולפ-ינבו םיביריש
 ,תידדה תּוברעו תוירחא לש תוררועתה ,רצה יתגלפמה ןובשחל רבעמ הגירח ןאכ התיה
 -תעונת לש הינמאנ .הרצ תעב תידוהי תילעופ לרוג-תופתוש לש הקומע השוחת ךותמ
 לש הלרוגל תאז הערכה לש התועמשמ המ שוחל אלש ולכי אל תידוהיה םילעופה
 .הדיתעלו תידוהיה תוירוביצה
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 הרבסה-תופיסא ,היצקסווֶאיהו "דנוב"ה לע ירוביצ טפשמ ,םע-תופיסא ללכ "עובשה"
 ,"דנוב"ה תדיעו ינפל םידוהי םילעופ תנגפה התיה ורקיע לבא ,תואנדסבו תשורחה-יתבב
 ...ומצע תא לסחי אל "דנוב"הש העיבת התילכתש הנגפה -- התחיתפ תרחמל
 ,ןויצ-ילעופ לע םלועמ ונמנ אלש םיבר םהמ ,ןיגפהל האירקל ונענ םידוהי םילעופ ינומה
 ואבו םתדובע תא וקיספה םלוככ םבור .ומצע "דנוב"ה לש הירפירפהמ םגו םייתגלפמ-יתלב
 ,םידוהי םוי-ישקו םילמע לש םדא-שוג -- רוכזא רוכז .םילבה הדובעה-ידגבב הכולהתל
 לולסמה .שידייב תוזרכו ,לבא ילגד קפס רעס ילגד קפס ,םימודא םילגד םיססונתמ וילעמש
 לע ,םעה-תלד לש תואטמיסבו תובוחרב הרבע איה ,ילמסהמ וב היה אוה ףא הכולהתה לש
 רישע ידוהי דחא םעפ רד וב לודג תיב דיל הבכעתה ,הכאלמ תואנדסו םיאכלח תונועמ ינפ
 לש בוחרה הלעמב התלע איהו ,םידוהי םילמע לש "םמד ץצומ" לש םש ול אציש גלפומ
 לא ,("יליעה קושה") "קראמ רעכיוה רעד" ,ריעה לש תיזכרמה רכיכה לא -- תסנכה-יתב
 לא ,ןאכ ."דנוב"ה תדיעו הבשי םש ,םילעופה-ןוטלש תושרבש םילודגה דעוה-יתבמ דחא
 לבא .םתקעז ועימשה ןאכל וקעזנש הלא .תואירקו םימואנ ועמשנ ,הדיעוה לש החתפ לומ
 דעב רוצעל דוע ןתינ אלו ץרחנ לרוגה .הכּומה ןומהה לש ולוקל התעש אל הדיעוה
 .תויושחרתהה לגלג תא הרוחא בישהלו לולתה ןורדמב תורדרדיהה
 םיכלוהה ןיב ףאו תוזורכה ,םילגדה יאשונ ,הנגפה התואב םידעוצה ןיב ,םזיגארטה הברמל
 תובקעב םמצע םה וכלה תואבה םייתנש-הנשה ךותש הלאמ םיטעמ אל ויה השארב
 לש התואמצע ןעמל עובשה" תא המזיש הגלפמה לש הלרוג םג היה הזכ .לסחתמה "דנוב"ה
 'חה -- הז עצבמב היחה חורה היהש ימ דעצ הנגפהה שארב ."תידוהיה םילעופה תעונת
 לאינד ףרטצה ויחא תעפשהב .ןישאח רדנסכלא לש ויחא ,ךוברווא (באז) ףלוו אוה ,לאינד
 .םירטסואה יבשב לפנו הנושארה םלועה-תמחלמב לייחכ תריש .ןויצ-ילעופ לא וירוענב
 ףרטצה ;יטסינומוקדורפה ילאמשה םפגאב ,הניארקואב ןויצ-ילעופ יליעפמ היה ובושב
 -ץראל פ"קי ידיזלע חלשנ 1922 ףוסב ;תולסחתה תארקל ךרדה תא המע השעו פ"קיל
 תא הב אשנו תורדתסהה לש הינשה הדיעוב ףתתשה ,פ"קפו ס"פמ ישארמ היהו לארשי
 תדוקפ ודגנ האיצוה ץראב תיטירבה הרטשמה ."םילעופה לש היצקארפה" גיצנכ ורבד
 םע םירשקה לכ תא קתינ .(רדייח ,םייזובא ,לאינד :ויוניכ) תרתחמל דרי אוהו ,שוריגו רסאמ
 .20-ה תונשב םגיהנמ ,פ"קפ זכרמ רבח -- 1923 תנשמ .(םיטסינומוקה) ןויצ-ילעופ
 תא וב גצייו ןרטניאמוקל פ"קפ לש הפוניסל השע ,הבקסומל םימעפ המכ אצי םמעטמ
 ידידלע לספנ ,1929 תוערואמ תובקעב ,פ"קפ לש "וק"ה תורומת רחאל .ותגלפמ
 ,1930-ב םשל רזח ,תוצעומה-תירבל בושל ארקנ ,הגלפמה תגהנהמ חדּוהו ןרטניאמוקה
 .ואלכב תמו רסאנ (1936-ב הארנכ) ןכמ-רחאל
 והשמ ,שגרנ ,םינפ-רוויח -- 1921 קסנימב הנגפה התוא שארב יניע דגנל ותוא האור ינא
 לע םינורחא םינכפהמ לש תונומתה תחאמ דרי וליאכ ,המורפ ותצלוח ,והארמב ינפגס
 ותורסמתהב ,ותגלפמב ותוקיבדב רכינ היה ,םימיה םתואב ורכוז ינאש לככ .תודאקיראבה
 תורמל .יתוגה עּונכש-חוכבו יטילאנא רשוכב ןייטצה אל .ותנומא תּונכב ,היקבאמלו הל
 הותָמ גיהנמ היה אל אוה .וינפל חוטב וביתנש ימכ הֶארנ אל אוה ,ולש ירוטירה סותאפה
 ויתויטס תנכס לע זא רבכ ועירתה "ןויצ-ילעופ"ב וירבחמ םיבר .הבשחמ שבגמו םיכרד
 ויהי בורקה דיתעב וילוגלגש זא רעשל היה לק אל ,ןכ-יפ-לע-ףא .תוינלסחה תויגולואידיאה
 תחא דוע -- תירוטסיה היארב .תושחכתההו תורכנתהה לא ותוא ואיבי םהו ,ויהש יפכ
 .וניניעל הללוחתהש הלודגה הידגארטה לש תויומדהמ
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 תונלגתסה תא תונגל המויק לש םינורחאה םימיל דע הפיסוה ,(ןויצ-ילעופ) פ"קי ,ותגלפמ
 תידוהי תיראטילורפ הימונוטוא העבת איה .םתולסחתה תאו "םידחואמה"ו "דנוב"ה לש
 תא ,תיטסינומוק תונויצ-ילעופ לש םיטקפסאב ,שדחמ ןוחבל השקיבו (!םיידוהי םיטיבוס)
 יבגל תוכלה שדחל התסינ ףא איה ."רבעמה-תפוקתב םיידוהיה םיילכלכה םייחה תויעב"
 ףוסב דוע .אובל דיתעל לארשי-ץרא לש הניינבב ידוהיה לעופה לש םיינרצויה וידיקפת
 וענכיי אל ידוהיה בוחרב םינושארה םיקיבשלובה" :םמצע לע סותאפ בורב וזירכה 0
 +.חורה םהב דמע אלו ."םלועל
 -לאיצוסה -- םיגלפה ינשמ ,ןויצ-ילעופ לש םינודעומל תובורק םיתעל םינמדזמ ונייה
 ינויצה רעונה ןיבו םניב דירפהש המ לכ ףרח .םהיפב המ עומשל ,יטסיפ"קיהו יטארקומיד
 זא ויה םה .ונתוניינעתהל בורק םקוסיע םוחתבש םיאשונהו םיניינעה גוח היה ,ליעפה
 וכרענ םהינודעומב .םהל דחוימה חסונב יכ ףא ,תילעופה תונויצה לש םיילאגילה םירבדה
 ישנאמ ,ןויצ-ילעופ יגיהנמ םרבד תא ועימשה םהבש םיחוכיוּו תואצרה ,תויבמופ תופיסא
 תדבועה לארשי-ץראמ עדימ יעטקו םידה םג םילגלגתמ ויה ןאכל .םוקמה ישנאמו זכרמה
 םגו .לובגל רבעמ תידוהיה םילעופה תעונתבו תוצופתב תידוהיה תוירוביצב שחרתמהמו
 תאו ונבל-תמושת תא וררוע םהיבירי ןיבל םניבו םמצע ןיבל םניב םיימינפה םיחוכיוה
 .ונניינע
 תא קתירש דחא היה ,קסנימב םהיתומב לע עיפוהל םיברמ ויהש ,ןויצ-ילעופ ישנא ןיב
 טלב אוה .םירחאמ הנוש היהש המ לשב אקוודו ,החמיי-לב םשור יב ריאשה אוה .ויעמוש
 ול ינא רכוז ךכל ףסונ .וחקללו ורבדל ןיינעב דימת ונבשקהו ,יתבשחמהו ישיאה ודוחיי יווקב
 ע מייל 'חה היה שיאה ."הדובעה תודחא" לע הנושארל ונממ יתעמשש המ לע םירוענ-דסח
 וניברהש םימאונהו םינקסעה תרגישמ גרוח ,ןפוד-אצוי היה אוה ,ןכא .(זיוהנזור)
 ,ירוקמ והשמ היה ויוטיב חרואבו ותבשחמב .ותרובחו ותירב ישנא ןיבמ םג ,םתוא עומשל
 היה רעוסה וגזמב .הגוההו הליעפה ותוישיא םתוחב עובט היהש ,קימעמ דימת אל םא םג
 .ויתודג לע רבועה רבגתמה ןייעמכ היה ומואנ .יוליע לש ותופירחמו ידיסח טהל לש ולוגלגמ
 תויצאיצוסא ףצומ ,םירּותלאו תוקרבה עפוש ,ותשוחתו ותוגה יקמעמ םינינפ הלוד היה
 דחי םיכורכ ולש תינאטנופסה תוילנויצומָאהו יטילאנאה ורשוכו ,וז רחא וזב תופדורה
 ותביאש םע דבב דב .(ןיקנבט קחצי לש הז ןיבו ומואנ-חרוא ןיב ןוימד תצקמ יתאצמ םימיל)
 תורוקמב יקבו תירבע תונדמל היה גּופס ,תיטסיסכראמהו תיטסילאיצוסה הבשחמה רצואמ
 ועטינש) םשמ תויצאיצוסאו תואבּומ ,הלא תורוקמ לש םתארשה .ויתורודל לארשי תבשחמ
 האצרה עומשל היה רשפא ויפמ .ויוטיבבו ותבשחמב םיעובט ויה (תובישיבו םירדחב יאדו
 םיאנקו םיסונא ,םידמושמ" :ירוקמ חרואב רדגוה הלש אשונהש תיסומלופו תילאוטקא
 תודשב תוערל" וכלהו םמע תא ושטנש םידוהי םיטסילאיצוס ;"תידוהיה םילעופה תעונתב
 -הימונוטוא ךותב םילפקתמה םיסונאכ -- םיאדנובה ,םידמושמ לש םלוגלגכ וגצוה "םירז
 לש םהיכישממו םהישרוי םה ןויצ-ילעופו ,יאכז ןב ןנחוי יבר תמגודכ ,דבלב-תיתוברת

 לסחתמ 1919 טסוגואב :היגלפ יפל תולסחתהה לש ךרדה"ינויצ -- םיילאמרופה םיכיראתה .4
 יאמצעה םויקה לע ץקה אב 1920 ינויב ;ןושארה "דנובמוק"ה וינפלו ומעו הניארקואב "דנאברעפמָאק"ה
 רחאל ךכל עיגמו ותולטחתה תארקל דעוצה יטסינומוקה "דנוב"ב םיגזמתמה (ס"יו ס"ס) "םידחואמה" לש
 אוה -- פ"קי לש ינוגראה קיפאב רקיעב תולסחתהה ךילהת ללוחתמ ןויצ-ילעופ ברקב .1921 סראמ
 םייתסמ אוה 1922 ףוסבו ,ולש הובגה חתמל עיגמ אוה 1921-ב ;םירוסי-ברו לתפנ ,רתוי תצק ךשמתמ
 .השעמל תולסחתהו הכיעדב
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 ,ודידל ,הנמאנ ואטיב םה ,תינשרדה הצילמה תראפתל ורמאנ אל םירבדהו .לארשיב םיאנקה
 וז תּוקיבד .ידוהיה םעב םיימואלו םיילאיצוס םיקבאמו תומגמ תופיצר לש הקומע העדות
 ןכפהמ לש תינרדומה תילקידארה ותבשחמל תינאגרוא התיה ויתורוקבו לארשי תוינומדקב
 םייטסילאיצוס םילאידיאל ותקיז דחי םיכורכ ויה וירביא ח"מר לכבש םשכ .הז ידוהי
 ותנומא טהל דחאל ולצא וגזמתה םג ךכ ,םישרשה תבר תיממעה ותוידוהי םע םיינכפהמו
 .לארשי-ץראבו לארשי םעב ותוקיבד םע לאוגה םזינומוקב
 הכפהמה" לע האצרהה תא ,1919 תישארב ,קסנימב ןויצ-ילעופ תצעומב הצריה אוה
 םזילאיצוסה לש םודאה רחשה-בכוכ תא קילדהל" ארקו "םזיניתשלפהו תילאיצוסה
 אשנש רמאמב "!תיטסילאיצוסה לארשי-ץרא יחת ...תידוהיה תולגה לש םילפאה םיימשב
 ,"רעטייברא רעשידיא רעד"ב חוכיו-רמאמכ םסרפתנש ,"ידוהיה םזינומוקה" תרתוכה תא
 קר" :רתיה ןיב עמייל בתכ ,1920 יאמב קסבְטיווב ,ןויצ-ילעופ ד"סה הגלפמה לש הנואטב
 םלשות ,תידוהיה (טייקיזָאלנעדָאּב) עקרקה-ןמ-תושילתה תייעב הנורתפ לע אובת רשאכ
 תונויצ-ילעופה ...השדח תידוהי הדובע-תמוא םוקתו םיידוהיה םייחב תילאיצוסה הכפהמה
 לש היגרנאה וזכרתי הביבסו ,םיידוהיה םילעופה-ייחב הילכה-ילג וצפוני וילעש עלסה אהת
 ךרד תא ,רבד לש ופוסב ,עמייל השע דציכ ..."ונלש הריציה-רשוכו ונלש הירוטסיהה
 הלעמל הזו (תונושמו תורתוס תועידי שיו) ךכ לע תועידי ונל ןיא ,פ"קי םע דחי היָלכה
 .ונתניבמ
 תיטארקומיד-לאיצוסה םילעופה תגלפמ לש םאה-תעונת תא שוטנל רהימ אל עמייל
 ףיסוה ,פ"קי תא ןנוכו הנממ שרפ קהבומה יטסינומוקה גלפהשכ םג ;(ןויצ-ילעופ) תידוהיה
 התודחא תא םייקל שקיבו תירוטסיהה הגלפמה לש יטסינומוקה הפגאב תויהל עמייל
 ,הניווב ןויצ-ילעופ לש תימלועה הדיעול תיטיבוסה היסורב העונתה תחלשמב .התופיצרו
 ,צ"עופ-ד"ס תא (טיורנילרבו יקסרא'זדנק ,ןיוויק) םירבח שולש וגציי ,1920 טסוגוא-ילויב
 ךותב תיטסינומוקה העיסה לש הגציימ היה דיוהנזור עמיילו פ"קי תא גציי ןישאח רדנסכלא
 5.צ"עופ"ד"ס
 ףוקתלו תונגל ,יופצכ ,הבריה אוה .הדיעוהמ וימשר תא יתעמש ,הניו-תדיעומ עמייל רזחשכ
 הכפהמהמ םתעיתרב תימלועה תירבה תא וגליפש םה-םה לוכיבכ ,ןימי-ןויצ-ילעופ תא
 הקינ אל אוה .'וכו תינגרובה תונויצה םע הלועפה-ףותיש תא םתפדעהבו תילאיצוסה

 רבמטפסב ,תיטיבוסה היסורב "ןויצ-ילעופ" תידוהיה תיטארקומיד-לאיצוסה םילעופה-תגלפמ תדיעוב 5
 ,עמייל לש םתושארב ,תיטסינומוקה העיסה יריצ 22 ושרפ ,הניו-תדיעו לע עמיילו ןיוויק וחוויד הב ,0
 תימלועה תירבה לע התנמנו המש תא תאשל הפיסוה הבורב הגלפמה .פ"קיל ופרטצהו ,קינטאלאפו רקצורא
 .לאמש-ןויצ-ילעופ לש

 ,1964 ינויב 20-ב ,"ןילופב םידוהיה לש הרבחו תוברתל דוגיאה ןואטב" ,יאשראווה "עמיטש-סקלָאּפ"ב
 ינויב 10 ,'ו םויב יכ ,הביצעמה העידיה ונתעיגה קסניממ" :ןלהלדכ המישרה תא ןושארה הדומעב יתאצמ
 ,תובר םינש ךשמב ידוהיה ירוביצה ןקסעה ,רפוסהו ידוהיה ןעדמה השקו הרצק הלחמ רחאל רטפנ .ז.ש
 ."ןרעטש" עדונה יתורפסה תעה-בתכ תכרעמ לש םירבחה ןורחא ומלועל ךלה ותומ םע .זיוהנזור עמייל
 המ לש יזכרמה-דעוה רבח היה ,היטורב לאמש-ןויצ-ילעופ יגיהנמ לע 1922 תנשל דע הנמנ זיוהנזור עמייל
 תורושל פ"קי םע דחי רבע אוה 19227ב .(צ"פ) פ"קיל הנווכה) "תידוהיה תיטסינומוקה הגלפמה" הנּוּכש
 לש הרושב זיוהנזור עמייל שמיש תוכורא םינש ךשמב .(םיקיבשלובה) היסור לש תיטסינומוקה הגלפמה
 היצידּורָא לעב ןדמל לש םש ול אצי חונמה .תיסורולֶאבה תיטיבוסה הקילבופירב תויזכרמ הלשממ-תודמע
 דובכ .םיידוהי תוברת-יליעפו םירפוס לש ריעצה רודה תושרל דימת דימעה תידוסיה ותואיקב תא .הבחר
 ."!ורכזל
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 לש "ינמיה" ףגאב היחה חורה התיהש ,לארשי-ץראב "הדובעה תודחא" תא םג וז המשאמ
 הנממ ךסח אל אוה ."הדובעה תודחא" לש התוהמ רואיתל רובידה תא ךיראה אוה .הדיעוה
 םילזלזמ ויהי לבל וירבח תא ריהזה תאז םעו .םינוש םיאטח הב הנמו ותרוקיב טבש תא
 תיחטש הליספ רחא וררגיי אלשו ,היכרעבו הלעפב ,"הדובעה תודחא" לש הדוחייב
 םג אלא ,ץראב םילעופה תעונתב עירכמ םרוג איה וז הגלפמש דבלב וז אל ,ןכש .תיתרגישו
 ךירעהל תעדל שיו ,תדבועה לארשי-ץרא לש העקרק לע החמצש ,ןינע-תבר תירוקמ העפות
 .הלש לודגה יתריציה לאיצנטופה תא

 םאו ריעב יטיבוסה ןוטלשה בוציי לש הנושארה הנשה לא ,ונרופיס ףצרב ,רוזחל םא
 ןייצל שי -- הציקל םיחרזאה-תמחלמ ברקתהבו םירזה םישלופה שוריג רחאל ,לארשיב
 ןכש ,"הריעצה תונויצה" ינא רמוא .המלבנ אלו הקספנ אל הריעצה תונויצה לש תוליעפהש
 רבָעמ לא םשפנ וטלימש םהמ -- םבורב טעמכ "ופדנתה" הדעה יריקיו םינויצה יקיתו
 אלש םהמו ,ילכלכה םדמעמ תא הרעריעו םשאר לע המלה השדחה תואיצמהש םהמ ,לובגל
 חטשב ורתונ .הינוכיס לכל םמצע ריקפהלו תרתחמ תלועפל ךרעיהל דוע םילגוסמ ויה
 ונייַָח יכ .ונניבס תקדהתמה רוצמה תעבטב ונשח תופידר םרטב דוע .םהידוגיאו םיריעצה
 -יאכ אמש וא ןיאצחל-תוילאגילכ הרידגהל ןתינש ,הנימב תדחוימ רבעַמ-תייצאוטיסב
 ףאו םיגוחב סנכתהל םיפיסומ ונייה ,ונלפקתה אל .(תונוטלשה דצמ) הביקע-יתלב תוילאגיל
 רתויב דיפקהל ילבמו תופוכת םיתעל םפילחהל ילבמ ,םייטרפ םיתבב תויללכ תופיסאב
 היולג התיה תוסנכתהה .ירוה תיב היה םיעובקה ונלש דעוה-יתבמ דחא .היצריפסנוקה יללכב
 .תונוטלשה לש םתעידימו םניעמ םג המלענ אלש יאדוּו ,בוחרה ירדו םינכשה יניעל
 -- "זארבואראנ"ל ונינפ .הלק האווסהב ,קוחכ היצזילאגיל תשקב לש ןויסנ םג ונישע
 דוגיא רותב (!תאזכש םירענ-תפצוח) עויסו רושיא לבקל -- םעה-תלכשהל ןוירסימוקה
 טוריפב) תוימתס תואחסונב חיטבהש ןונקת ונחסינ .ידוהי דמול רעונ לש תימצע-הלכשהל
 ירמח עויסל תויוכז ונל קינעמהו ונתלועפל ץוחנה לכ תא תויטרקנוקו (תויללכה תורטמה
 ונרבד-ילעב .רפסה-תיבל-ץוחמ-הלכשהל דחוימ רודמ םייקש ,הלכשהה ןויראסימוק דצמ
 הקלחמה לש הלופיטל רסמנ ןינעהשכ דוחיבו ,ונתרטמ יהמו קסע םהל שי ימ םע ועדי
 םיתעל .םקיר ונינפ בישהל ורהימ אלו טרופמו ךשוממ ןתמו-אשמ ונתא ולהינ םה .תידוהיה
 .ונתארקל אובל ןכומה והשימ םש שי יכ ,(תירענ תּומימת ךותמ אלו) ונל היה המדנ ףא
 םיליעפה ינושארמ ותויה ףא לע ,םעה-תלכשהל ןויראסימוקב ידוהיה רודמה לעש שיאה
 ,םח ידוהי בל לעב רוחב ודוסיב היה ,םהבש "םיפורשה"מו ידוהיה בוחרב םייטסינומוקה
 ,תובר םינש רובעכ ,ץראב קר .לקניפ ירוא -- אבר-אבתכו ךרוע ,ריעצ רפוס ,25 ןבכ
 םהרבא ,ל"ז יבצ) ןשוש-ןבא-ןייטשנזור םיחאה ונירבחל החפשמ-בורק אוהש יל עדונ
 תורפסה" לע הסמ םסריפ 1917-ב ;תובישיב דמל ,היסורולֶאבב תידוהי הרייע דילי ;(המלשו
 ;תינכפהמ תידוהי הריש ץבוק טקילו םודאה-אבצל שידייב ןותע ךרע ;"הכפהמהו תידוהיה
 הקלחמה ידבוע ןיב היה םימיל ;תידוהיה תורפסה רקחב םירפס ךרעו םירקחמ םסריפ
 ,החיש םילגלגמ ,דרשמל וילא םיאב ונייה .תיסורולאבה םיעדמל הימידקאב תידוהיה
 | .התהתשנ הערכההו
 ,רפסב האירקב עוקש אוהשכ ותוא ונעתפה ולצא םירוקיבה דחאב יכ ,ריכזא זוירוקכ
 .ונתא החישל הנפתהו דימ ותוא רגס אוה .לודג תונובשח-סקנפ יפד ןיב חנומ היהש
 ארוק ונלש "קינלש'צאנ"הש רפסה המ ץיצהל ונרהימ ,רדחהמ תוקד המכל אצישכ
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 הז היה -- ידרשמה תונובשחה"סקנפב 1ריתסמו הדובעה ןמזב
 ךכ .ןבומכ ירבעה ורוקמב ,קילאיב ןמחנ-םייחל םירישה רפס
 אל היצזילאגילה תא ...ריעצה "קסווָאי"ה ותלקלקב ספתנ
 ,ךעד רשא דע בחסנ ןיינעה ,בוריסב ונינענ אל םנמא .ונלביק
 .ונתלועפב ונכשמה .ונממ וניפרהו
 ידיללע הרשפאתנש העפותב הנושארל ונלקתנ ןמז ותוא
 הרהזא-תוא םושמ הב היהו ןיאצחל-תוילאגילה לש תוביסנה
 תולכנתה לש ךרדב אקוודדואלש ,תוירשפא תועיגפל
 ישנאש ,רחא םוקמב יתרכזה .תיוויסרפר וא תיביטרטסינימדא
 דמול ידוהי רעונ לש תונוש תודוגאב םילפטמ ויה "רבחה"
 תדוגאב םיכירדמכ ונלעפ ינלופה שוביכה תעבו ,דבועו
 לש היטעב הכובמ םש הררתשה םימיה דחאב ."המידק"ל הכפה םימָילש "תוחתפתה"
 ,חחרפתמו םינפ זע ,ןקעצו גזמ-םח ,הדוגאב םיליעפה םירענה דחא .תילומוסמוק "הצירפ"
 ונכרע ,םיריעצה םירבחה תרזעל ונקעזנ ,םירענ דוע וירחא ךילוהל שקיבְו לומוסמוקל רבע
 .ליעוה אלל לבא ,תאזה החקרמה לכ תא חיקרהש רענה םע םג יתחחוש ;הרבסה-תוחיש
 האיציל שוריפב הנווכתה ,רתסב הריתח התיה התישאר םא םג ,הב טקנ אוהש הטישה
 היה לוכה ןכש ,הנשלה תנכס ןאכ הברָא אל ,םנמא .תיבה תא עזעזתש תנגפומ תלד-תקירטב
 חרוכ ,הז תמועל לבא .םיחיפס אלל השרפה לוסיחל העייס םג תויבמופהו ,יולג טעמכ
 הלע אל םג םא .םתוא קר אלו ,םירענ ךיבהל היה לולע לומוסמוקה םע היולגה תודדומתהה
 רענ ותוא .תואבל הרהזא תאז התיה ,(ללכב םא) םיבר וירחא ךילוהל השירפה םזוי ידיב
 תרמשמה לע הנמנ םימילו ,שידייב לומסומוקה ררושמכ בר אל ןמז רובעכ הלגתה חחרפתמ
 6.ףייט השמ הז היה -- תיטיבוסה תידוהיה הרישה לש הריעצה
 הרישה לש םיגיצנ ינש דוע םע ,בוריקב ןמז ותואב ,תושיגפ ריכזא ,ןניקסע םירררושמב םאו
 -רחאל םסרפתה ומשש ,קיראכ יזיא היה םהמ דחא .תיטיבוסה היסורב הריעצה תידוהיה
 קר) וינפל ךלה אל ןיידע ומש ,וב יתשגפשכ .תידוהיה תיטיבוסה הרישה יריבאמ דחאכ ןכמ
 ירבעה ררושמה ירבח לש ותיבב קסנימב ונשגפנ .(ןושארה ויריש רפס רוא האר הנשכ ץקמ
 ,(קיראכ יזיא לש היפרגויבה ימשור לש םתעידימ םלענש המ) בטיה יל רוכז .ןמסְרפ לדיא
 בשחנ אוה תירישה ותולגתה יאישב ."ןויצ-יריעצ" לע הנמנ אוה ובשומ-ריעב ותוריעצבש
 לש תידוהיה םעה-תלד ירברפ תא החיצנהש םירישה תפוסא תא בתכש אוה .טסינומוקל
 תישארב זא היה אוה ףא ,דורלסכא גילז היה ינשה ."סעטָאלב רעקסנימ" -- קסנימ
 לש הריעצה תרמשמה יררושמ ןיב דבוכמ םוקמ דורלסכא ספת םימיל .ררושמכ וכרד
 וניברה .ונלש ינויצה רעונה יגוחל דואמ בורק היה אוה זא .תידוהיה תיטיבוסה הרישה
 קיראכ יזיא לש הזכ היה ופוס .רתויב ביבח רוחמו ולשמ לוק לעב ררושמ היה ,ומע שגפיהל
 .זכמ רחאל תוצעומה-תירבב םידוהיה םיררושמהו םירפוסה בטימ לשו וינפל

 ןתוריעצב לקניפ ירּוא

 .הרישה רודמ תא ךרע םש ,"דנאלמייה שיטעווָאס" תכרעמב וב יתשגפ 1963-ב הבקסומב ירוקיבב 6
 ושפנב םיקומע םיצירח וצרח הָאושהו ,םודאה אבצה תורושב לייחכ העָדיש ,הינשה םלועה-תמחלמ
 ,הללטצהו הרגב ותריש .ומלוע תא ועזעיז הסנתה םהבש תונויסנהו מ"הירב תא תורוקה םג .ותרישבו
 ."םירישה ריש" תא שידייל םגרית תונורחאה ויתונשב .תידוהיה ותקיז תעדות הקימעהו
 הליגו וילוגלגו ויתורוק תא רפיס ,יתואו םירוענ-תשרפ התוא רכז ,הבר תושגרתהב ינפ תא ליבקה אוה
 .1966-ב רטפנ .לארשי תנידמב שחרתמב הנכו הרע תוניינעתה
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 תושעל תע יכ ,ונל היה הארנ .יאקסנימה ףינסה ימוחתב קר הראשנ אל "רבחה"ב ונתלועפ
 היסור לש הקוסיר תונשב הקתושו הפפורתנש ,העונתה לש תיצראה היצזינגרואה שודיחל
 וקתונש םירשק רושקל "קסנימב 'רבחה' לש ילילגה דעוה" הסינ בוש .םיחרזאה-תמחלמו
 ךירצש הלא םעו העונתה יפינס םייקתהל ןהב וכישמהש הלא םע ,תורחא תודוקנ םע --
 -יתלבה -- רתוי ןוכנ) םירדגומה םימוחתהמ ונגרח םישמ ילבמ .שדחמ םמיקהל ןהב היה
 הקילבופירה לש היתולובגל רבָעמ ףאו ,"קסנימ לילג"ו הבורקה הביבסה לש (םירדגומ
 ונללכו וז לש היתולובג תא ביחרהל ונמדקה ונאש דיגהל ןתינ .התישארב תיסורולָאבה
 -- וכו קסבטיו ,בוליהומ יכלפ םדוק ויהש המ ינפ לע םג הטשפתהש תבחרנ הירוטירט
 ךות .(הקיטלאבהו הינלופ יכלפו הניארקואל טרפ) יברעמה ידוהיה בשומה-םוחת לכ טעמכו
 הלא לע ףסונ .םירשקב ןתא ונדמעש "רבחה" תויורדתסה לש תפעוסמ תשר המק הנשה
 ךות ,םהילאמ וצצ םש ,םיקחרממ םייופצ-יתלב םיחילשו םידה ונילא ועיגה ,ונתמזויל ונענש
 .רתוי הבחר תיתעונת תשר לא רשק ושקיבש תויורדתסה ,תורזאתהו תוררועתה לש ךילהת
 ,ךכ .(תורחא תוינויצ רעונ-תויורדתסה ולעפ םש) הניארקוא לש המוחתמ ונילא ועיגה םגו
 ושארל יטסיזנמיג עבוכ ,בל-בחר םגו תודימ-בחר ,קסבונסמ רוחב ילצא עיפוה םימיה דחאב
 ומש .בבלמ החיש-שיאו ביבח רוחב היה אוהש דוחיבו ותעפוהל ונחמש .ופוגל יאבצ לנישו
 ימו לארשי תנידמ לש עדונה הרירגש ,תליִא והילא ונעדוימ אוה ,ןייטשפא השּויליא היה

 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש האישנכ ןהיכש
 תישארב וא 1920 יהלשב רבכ הבקסומל ועיגהש םייאקסנימה "רבחה"-ישנאמ םינושארה
 -םייאבקסומ םירבח םע תופתושבו (הנבי בקעי ,ונל בָאכ ,רוסמהו בוטה ונרבח ומכ) 1
 ,היסורב "רבחה"ל תיזכרמ הכשל ןנוכל וליחתה ?(םירחאו דניקלז רדנסכלא) םיקיתו
 יבחרב םירבחהו םיפינסה תיברמ םע םירשקה לע השעמל שלח קסנימב ילילגה דעוהשכ
 ,ודכללו רזופמה הנחמה תא טקלל םינושאר םיצמאמ תקזחב ויה הלא לכ .הנידמה
 .תיטיבוסה היסורב הריעצה תינויצה תרתחמה לש ןדיעה תארקל ורצבלו וביחרהל
 ונייה םיוּוצמ .תובושת ועבת תובקונ תולאש הברה ,תיתבשחמה ונתּורע החנ אל ןמז ותוא
 לוכה .רעסנ םלועו תימאניד תואיצמ יכבסב ,ונליג יפל אלש ,תואצמתה רשוכו תעד שוכרל
 .תיגולואידיאה ונתושבגתה תאו תילאוטקלטניאה ונתורגבתה תא ץירמהו זריז ונביבסמ
 ,השדח תינויער תוכרעיה םג אלא ,השדח תינוגרא תוכרעיה קר אל השרד השדחה הפוקתה
 לע תבשל וניברה) העונתה לש הכרד תייוותה םוחתב .תואבה תארקל םיכרדו םיכרע תניחב
 תינויער המגמב שבגתהש המב ונכותב ויוטיב תא רבדה אצמ ("רבחה תוהמ" לש וז הכודמ
 -םרז" :תרחא ןושל -- "רבחה"ב (קסנימ-חסונ) "קלֶאט רעקסנימ" התנוכש תיכוניחו
 בושנ דוע .ויאטבמו ויחסנממ ונייה רגרב לצרהו ינאש ,(הדובעה-תעונת לקשמ לע) "הדובעה
 .ונרופיס ךשמהב רחא קרפב ךכל
 לש יברעמה הלובגל קסנימ לש תיסחיה התבריק לשב קרפה לע הלע שדח הלועפ-הדש
 .םילועו םילוג םב רובעל םיכרד ישופיח -- בחרה ידוהיה ירוביצה הסיסבל ףסונב ,היסור

 תודסומב דבע ;ץראל דחי ונילע ;ונממ ונשרפ םירבח דועו ינאשכ םג "רבחה"ב ליעפ ראשנ הנבי בקצי 7

 תא דחי ומע ונישע ,ס"צ רבחו "רבחה" שיא -- בוש רזעילא .י"אפמ שיא ;תורדתסהה לש םייקשמ
 העונתה שיא ;הפיח תייריע שאר ןגסכ ןהיכ םימיל ,!חילשו ץוביקב רבח היה ,דחי ונילע ;פ"יסאב ונתורבח

 ,םילוגדה םיאקיטגרנאה דחאכ הלודגל םש הלע ,היסורב ראשנ -- ץייו (הינו) ןימינב .הדובעה-תודחאל
 .1961-ב רטפנ .הינשה םלועה-תמחלמ תעל החרזמ הישעתה תרבעה ןונכת לע ןילאטס-סרפ ןתח
 עדונ ינויצ היה דניקלאז סדנהמה ויבא ,סדנהמ ,"רבחה" יקיתו יריעצמ -- דניקלאז (הינס) רדנסכלא
 .םילודג למשח-תוישעת ילעפמ לש םלהנמ היה ץראב ;היסורב
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 םיילאגיל ,תונויסנ םמעו ידוהיה רוביצה לש םיקלח ברקב ורבג םיינויצרגימאה םיצחלה
 ,לשמל ,התיה זא הנמדזנש תוילאגילה תויורשפאה תחא .היסורמ האיציל ,םיילאגיל-יתלבו
 תיטיבוסה היסור ןיב םולשה-הזוח םתחנ 1920 ילויב ."םיאטילה םיטנאירטאפְרה" לש וז
 םימתוחה ןכש ,תוחידב הברה ויתובקעב ררועש םולש-הזוח ותוא הז היה .תיאמצעה אטילו
 (תוחידבה תחא יהוזש ןכתיי) םירמוא שיו ,לארשי ינב וניחא ויה ,םידדצה ינשמ ,וילע
 יטיבוסה טאמולפידה -- םימיה רבכשמ ןהיניב תודדוימ ויה םיינשה לש םהיתוחפשמש
 קיתוה ינויצהו יאטילה ץוחה-רשל הנשימהו ,תיטיבוסה היסור תא גציי הפי .א טסינומוקהו
 לש תוכז קינעמה רדסה עבק הזוחה .תיאטילה הקילבופרה תא גציי םיובנזור ןושמש
 .הב ובשי וא אטילב ודלונ יכ "חיכוהל" וחילציש םיאטילה לכל היסורמ היצאירטאפיר
 םגריתש אוה) יסורו יאטיל ררושמ ,סיטיישורטלאב סיגרוי הנמתנ הבקסומב אטיל ריצכ
 עבקנ תוריצה לש יטפשמ ץעויכ ;םלועה תומוא ידיסחמ ,(קילאיב .נ .ח לש וירישמ תיסורל
 יאטילה ריצה ,םהינש ."רבחה" יקיתומ ,עדונה ינויצה יאנותעה ,(ימרכ) ןייטשניבור ןבואר
 ןבואר לש דחוימה ולופיטל תודוה .דארגורטפו הבקסומ יבשות זא ויה ,ידוהיה וצעויו
 אל וסנכוה ,ריצה לש תיטסינאמוההו תיטסילארבילה תונלבוסב תועייתסה ךות ,ןייטשניבור
 ךכ .תקפקופמ התחיה "םתּויאטיל"ש הלאכ םג ,םיטנאירטאפרה תומישר ךותל םידוהי טעמ
 ףוסב .םידוהי רוביצ-ינקסעו םירפוס לש הרושו בונבוד ןועמש ןוירוטסיהה היסורמ ואצי
 תמישרב התללכהל התפיצש םירפוס לש הצובק קסנימב הבשי ,לשמל ,0
 ןכרדב קסנימ תא תורבועה תובכרל ףרטצהל לכותש תנמ לע ,"םיאטילה םיטנאירטאפר"ה
 טסיצילבופהו תועדה-הגוה ,ןוסלגרב דיוד רפוסה ,יקסני'צשל בקעי -- ויה םהיניב .אטילל
 םיליעפ ויה םה קסנימב םתייהש תעל .דועו וקטיווק בייל ררושמה ,(ןוימד-לעב) ףיטש .נ
 תא יתעמש ןאכ) שידיי ירומל םייגוגדפה םיסרוקב ופתתשה ,ריעב םיידוהיה תוברתה ייחב
 ועימשה ,(תידוהיה תורפסב הלכלכה-ייח תופקתשה לע יקסני'צשל בקעי לש ויתואצרה
 החותמה םתייפיצ התיה ונלצא םתייהש לש תירקיעה הביסה םלוא .תוארקה וכרעו תואצרה
 %.ןאכמ םשפנ טלמל הנווכהו תיטיבוסה היסורמ האיציל
 לש היכרצ לע תונעל ריעזמ טעמב ךא הלכי וז .תילאגילה האיציה לש םיקיפאה דחא היה הז
 םג ,םנמא .תולובג תחרבה לש םיילאגיל-יתלבה תונויסנה וקספ אל ךכליה .תיצולחה הילעה
 םיסנמל הברא םייח-תנכסו ,בטיה רמשנ יברעמה לובגה ןכש ,םיברל ךרד תויהל הלכי אל וז
 ןוטלשה לש הילעה-תוריזג בקע ,ךרדה ךשמהב םיישקל ללכ םיסחייתמ ונא ןיאו .ותוצחל
 ןיב וצחש תונידמה לכב ,ול רבָעמ ירה ,לובגה תחרבהבש תונכסהו םיישקה תמועל .יטירבה

 םהבו ,םירָע םידוהי-יבושי ויה -- הינמור ,היבטל ,אטיל ,הינלופ -- ברעמהו היסור
 םיאבל טלקמ ירע ושמיש םהו ,םיילארשיצרא םידרשמ ףאו תויצולחו תוינויצ תועונת
 ךרדב ,1922 יהלשב הבקסומ תא אציש ונירבחמ דחא .ץראל םכרד ךשמהב םהל ועייסו
 תדחוימ הדועת ,תיכוכז תחת ,ביבא-לתב ותיבבש ןולאסב רמוש ,לארשי-ץראל היבאראסיב
 לא הָינפ -- וינותחתב הרופת התיהש ,ןבל דב תכיתח יבג-לע ימיכ ןורפעב המושר הנימב
 יזכרמלו םיילארשיצראה םידרשמל הנופה ,יתמיתחבו ידי בתכב ,היסורב "רבחה" זכרמ
 וכרדב ונרבחל תירשפא הרזע לכ טישוהל הצלמהבו השקבב ,םש םה רשאב "ץולחה"
 .ץראל

 .תיטיבוסה היסורל םיבשה ןיב םינש המכ רובעכ ויה םירחאו וקטיווק בייל ,ףיטש םוחנ ,ןוסלגרב דיוד 8

 תישידייה תורפסהו תוברתה לש םיברה הייוכיסב ולת םהש תווקתבו ברעמב םהיתובזכאב אוה ךכל רבסהה

 .תיטיבוסה היסורב
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 םמויקב םהל עייסמ ,ריעב םירבועה םילועב לפטמ היהש ,תרתחמב הילע-דעו לעפ קסנימב
 ןאכמ ךישמהל וחילצהש םהמ ,םידיחיו תוצובק ,םיצולח םיאב ויה .םכרד ךשמהבו יעראה
 ,לשמל ,ומכ) תורחא הילע יכרד ושפיחו ,ואבש תמועלכ ורזחש םהמו לובגל רבעמ לא םכרד
 היווח ונל התיה וללה תוזעונה תויצולחה תוצובקה םע עגמהו השיגפה .(זאקוואקה ירה ךרד
 תופתושמ תושיגפ םתא םיכרוע ונייה ןכו וניתבב וליבו ונסכוא תורוחבהו םירוחבה .הבושח
 .הוחאו תּורבח יסחי ומקרנו ,תויתעונתו תויתרבח תורגסמב
 לש וז התיה ץראל הכרדב ונילא העיגהש תומישרמהו תולודגה תורובחה תחא
 תולודגה הישעתה-ירעמ ,קסבורטפורפָאינד איה ,באלסונירטאקי) םיאבאלסוניראטקייה
 ינפל) סניפ ןד היה וב היחה חורהו וגיהנמש ,"ץולחה' לש לודג ףינס היה םש .(הניארקואב
 40-כ התנמ ונתוא העיתפהש תינשערה הרובחה .("ץולחה" זכרמל ,הבקסומל עיגהש
 ויחא ,םהרבא -- םיקסנולשה םכותב וטלב .םיטנדוטס םבור ,תורוחבו םירוחב ,םירבח
 םג קסנימל ועיגה רתוי רחואמ) היסּויל ותייער ,הדיאו הינאפ ויתויחא ,(בוד) הירוב רוכבה
 ,תונורשכ תכורב ,האלפומ החפשמ תאז התיה .(הנידרו הנטקה תוחאהו יקסנולש באהו םאה
 ותשבלת ,והארמ .ררושמכ דימ ונל הלגינ ריעצה יקסנולש םהרבא .תּוסדנוקו םייח תעפוש
 -יולג ךלהמ ,םיכורא םירוחש םילתלת ויתוצּווק .ריעצ ןטייפ דחאכ והוריגסה ויתוכילהו
 םיכומנ םייפגמ לעמ םילפוקמ ("יראבוראש") םיבחר םייסנכמ ,וילע תימָהוב היפתכ ,שאר
 ויתשגפשכ) םירוענ-םות לש העבה וינפלו ,גונע םלעכ הארנ אוה זא ...םייכרבל תחתמ
 לודגה חצמה זאכ קירבה קר ,תאז םינפ-תשרא המלענ רבכ ,ץראב םינש יצחו שולש רחאל
 רתוי ןשייב ןפוא לכב ,והשלכ "ןשייב"כ זא הארנ ,סדנוקה ,אוה .(הרוחשה תירולבה רוטע
 ץראב הנשכ תושעל רענ ודועב קיפסה אוה ,עודיכ .ותרובח ישנאו םירחאה ותחפשמ-ינבמ
 אל ונא םלוא ,"חולישה"ב ומסרפתנ רבכ םינושארה ויריש ."הילצרה" היסנמיגה דימלתכ
 תא (תילַאּוזיו םג) רכוז ינא זאמ .םישדחה וירישמ ונינפל אירקמ היה אוה .םתוא ונארק
 סמּועמ יצ גלפה ,גלפה ,הה" -- "םתס" םירישה תוזורחמ לש דיה-בתכ םע תוריינה רורצ
 די-בתכ ותוא יכ ,יקסנולש םהרבא יפמ יתעמש םימיל) ..."םתס םימי -- םימיהו ,םימָי ינמ
 יל רפיס םג זא .(שדחמ ותוא רזחיש אוהו ,ץראל םידודנה-יכרדב ול דבא
 תפוסא ול םגו ,שידיי בתוכה ,ןנוחמו ריעצ ידוהי ררושמ דוע בשוי באלסונירטאקָאיבש
 ,וירישמ ןוצרב ונל אירקמ היה םהרבא .שיקראמ ץרפ היה ומש ;"םתס" תארקנה םיריש
 דחוימב ומע דדייתה יקסנולשש ,ןמסְרפ לדיא ונררושמ לש ותיבב םישגפנ ונייהשכ דוחיב
 .ותריש תא ךירעהו
 -שיא ;חחקיפו ןיחומ-ףירח ,ןנוחמ יאקיטמיתמ היה ,הירוב ,יקסנולש םהרבא לש רוכבה ויחא
 ,"ץחל תצובק"כ ,הלש "הקיטקאט"ה בצעמו הרועסה הרובחה ישארמ היה אוה ,תולובחת
 התפיח לוכה לעו ,םיעצמאב ררוב היה אל אוה ,םהב ועייתסנ םהש םינושה םימרוגה יפלכ
 -- הנובנהו (ןמגאו ילהי לש ומא) הריכבה תוחאה ,הינפ .ינצקוע רומוהו הנונשה ונושל
 תקתרמ התיה ,םירצמ ילב טנמארפמט תלעב ,הריעצה הדיא .תננוחמ תינרתנספ התיה
 .(סיראפב העקתשה ;לארשי-ץראב תיארפואה הרישה תוצולחמ התיה םימיל) הזעה הרישב
 "התּויכיתח"בו התּויוגב ןפוד-תאצוי התיה ,םהרבא לש ותייער ,הריהבה תידנולבה היסּויל
 םאובב ויתויחאו יקסנולש .("להואה" ןורטאית לש תונושארה תוינקחשהמ -- ץראב)
 תא חיצנה יקסנולש םהרבא .(ץראל יתעגה ינאש ינפל) דורח-ןיעב םייתנשכ ושע ץראל
 היווהב ובלתשה תויחאה .ותריש בטיממ ,"לגלגב"ב לאערזי ילהואב הזה ןמזה-קרפ
 "סּוחכאבה תונהוכ"ב תורעוסה ןמ ןאכ ויה ןה ,דורח-ןיעב תישארב-ימי לש תיאדודגה
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 ."םינוגינה שאב ולעש ּוניליל תוחבזמ" םע ןאכ תורוכז ויה ןה םיבר םימי ;עובלגה תולגרמל
 תימעה-דחאהו תידיסחה הריוואב םירדנגתמ ויה ,םימיה רבכשב ונתשיגפב ,יקסנולש םיחאה
 והשמ םהב ססת םלוא .ונלש םזילאיצוסה ןובשח לע אעמק םיגלגלמ ויהו םהיבא תיב לש
 תינוגסס התיה הלוכ תיבאלסונירטאקָאיה הרובחה .ןקרופ ומצעל שפיחש יצולחו ינדרמ
 םינפ-רתסלקו םיטנדוטס-לש-לנישב רוחב הכותמ דוע ריכזנ .תילוקססו היתויומדב
 בצוח-ררושמ -- ימלא .א אוה ,יקסבוניטופאש הבול זא היה ומש ,אליעל-יאטנגילטניא
 עבש ,ומוי בורעב ץראל בש ,םינוש םילוגלג רבע ,ץראה ןמ דרי םימיל ,תישילשה הילעה לש
 דוע .ראות-יפיו םימי-ילּוע ,םינוסחו המוק-יהובג ,םיריעצ םינולא ויהו .תואלתו םירורמ
 -תומש ילעב ,"םיחותפ לכיה ירעשכ הצלוח ימורפ" ,"םייסאלק" םיקינדודג םה ויהי טעמ
 עורק" םבלו םלוע תועורז םיקבוח ,תובבל ירבושו םינבא יבצוח ,יסור בינו םייסור הביח
 בולבל םצעב עטקנש ימ -- ץראב םימי וכיראה אלש םידחא םג םהמ ."בערו עורפ ...ףחיו
 תינשערה הרובחה ךותב םג ויהו .תינלאמשהו תימהובה תורואה-ריע לא דריש ימו וביבא
 םהיתוכילה-םעונו םתוניתמש ,"הלילעו תוגה יעונצ" ,תעד-ילוקש ,רתוי םירגובמ םידדוב
 .ללכה לש םירוענה-שעג תא וטילבה קר
 ינבמ דדוב טבש לש תיצמתה"םד ,הלודג הפּוס לש סיסר אלא התיה אל וז הנּושמ הירבח
 -וב ירה ,םיזע םימרז ילג לע אשינ אוהש לככש ,הכפהמה ץראב תיצולחה תישילשה הילעה
 םיקתרמ םימימ ףאו ,םתיבמו םרָכעִמ םמצע םירקועה םיבוטדינב .םרזה דגנ החש םג ןמזב
 .םיתחתח-תבר הכורא ךרדל םיאצוי ,םייוואמ ירּועס ,דגנמ םשפנ םיכילשמ ,םביבס
 רוד לש יצולח ץמוק .עדונ-יתלבה -- םהינפלו ,"הרעסב ךּופה" יווהו הסמ ימי םהירחאמ
 ,םתעפוה לכב ."עורפה וריש אוה ינא ,עּורקו רופיש לבת םא" ,ןכ םא ;ותודידבבו "וזפחב"
 א" תאז התיה ,םתביבסל םסחיבו םבבל תיימהב ,םרובידו םשובל חסונב ,םעברו םחרואב
 םירוצעממ ,םתוא ועיתרה אל םיינוציח םירוצעמ .(רקפה-תיירבח) "ערטסאילאכ-רקפה
 םיסחיבו םתוא םיבבוסה םע םהיסחיב .תומכסומב םיטעוב ,םמצע תא וררחיש םה םיימינפ
 -- הובג חתמ יוור היה לוכה .ןהשלכ תומרונל דוע םייופכ ויה אל םה םמצע ןיבל םניב
 םידרשמהו ילאגיל-יתלבה הילעהדדעו ןוגכ) "תודסומ"ה ןמ םהיתועיבתב םג .םביבסו םלצא
 יתלב תונפקות וליג םיתעלו ,הנחבאו הדימ ועדי אל םה ('וכו לובגל רבעמ םיילארשיצראה
 לוכה אל .תויוצרפתהו תוירורעש ףוצר היה ,הינלופ ךרד היסורמ ,םהלש עסמה לכ .תנסורמ
 .םיעבתנה לש תילאירה םתלוכי תא ןובשחב איבהו קדצומ היה םהיתונעטבו םהיתושירדב
 לש "םיבצעה לע ולע" םהשכ ,קסנימב הילעה-דעו םע םהלש תוכסכתסהב םג רבדה היה ךכ
 תומיעב ואצמנ היצביטומהו ימצעה קודיצה .וקדצ אלשכ םגו וקדצשכ ,בל-ימימת םינקסע
 .תיתיב-לעב תונויצו תינדרמ תּויצולח ןיב
 קסנימל עיגהל דוע ופיסוה ,ּוספאתהו וכלה םייברעמה תולובגב רבעמה תויורשפא רשאכ םג
 םג התיה םיאבה ןיב .םסחנה לובגב תוצרפ תולגלו םלזמ תוסנל "ץולחה"מ םידיחיו תוצובק
 םתוהשב .(ןוסרח ךלפב) היסור-םורדב תוידוהיה תויאלקחה תובשומה ינבמ םיצולח תצובק
 םהיניב .ירוה תיבב המח הינסכא ואצמ םהמ םידחא .הבקסומב ינא יתייה רבכ ,קסנימב
 דורח-ןיעב) והילא-ןב קילארשי םע דחי דורח-ןיעל העיגה םימילש ,בויבורוו הקבר םג התיה
 25-ב ומידקהש "החירב" יקרפ הלא ויה .(םהיתוחפשמו תובשומה-ינבמ הצובק הזכרתה
 .הינשה םלועה-תמחלמ יהלשב הז יוניכ המצעל הצמיאש הלודגה העונתה תא םינש
 "החירבה" ישושיגמ וענמ ,תוימינפ םג ןקלחב לבא תוינוציח ןרקיעב ,תונוש תוביס
 הללוחתה ןמז ותוא .םילוע רבעמל םיבחר םיקיפאל ךופהלמ הילעה לש םיקדה םיחוליקהמו
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 לא ףקיהה ןמ התיה התמגמ .היסור תודהי ךותב תימינפ הריגה לש םידממ-תבחר העונת
 לא םהמו םירעה לא תורייעהמ ומרז םינומה ,תידוהיה הרייעה הזז לוכל תישאר .םיזכרמה
 םיירוטסיהה םבשומ תומוקמב הריקעה לע הלקה תיללכה תורערעתהה .םילודגה םיזכרמה
 .ולטב ,תויתרבחהו תויטפשמה ,תונשיה תוילמרופה תולבגהה .םידוהיה לש םייתרוסמה
 ךותב .תאזה תינאטנופסה העונתה דעב רוצעל ולכי אל ,םיילאיצוסו םיילכלכ ,םישדח םיישק
 םעט םהל דבא ,עירכמה םבורב ,וללה .ידוהיה רעונה לש תינומהה הזוזתה התאג הז לכ
 תורושקה הלא דוחיב ,תורחאה תויורשפאה .םבשומ תומוקמבו םהירוה-יתבב םתבישי
 תאז התיה .םיקפוא תוחתופו (תולבגמה לכ ףא לע) תולבגומ יתלבכ וארנ םידומילה ךשמהב
 תשיכרו הרות ינפלואב ,תואטיסרבינואב םירידס םידומילל תיטיבוסה היסורב הנושאר הנש
 אלו םיקפקופמ ויה םישדחה תומוקמב םתוטלקיה ייוכיסש הלא םג ,וזז לוכה .עוצקמ
 הכורכ התיה השדחה תוזכרתהה ,תידוהיה הלוגה לש תויטננאמיאה תומגמל ךשמהב .םירורב
 ידוהיה בושיה תלעב קסנימ .הבר ץרא ינפ לע רבע לכל וצופנ ויסיסרש ,שדח רוזיפב םג
 הינבמ םיבר החלשו ןפוד-תאצוי התיה אל המצע איה ,הביבסה ינבמ םיבר הטלקש ,זכורמה
 וטקלתנו שדחמ ושגפנ םה םקלחב .הליבחה הדרפתנו ,הצופנ ונלש הרובחה םג .םיקחרמל
 ואשנ םהמ םיבר .תיטיבוסה היסורב ידוהיה רעונה לש םישדחה תויולגה-יצוביק יזכרמב
 .אובת אוב המהמתת םא םג רשא ,לארשי-ץראל הילעה לש הביטקפסרפה תא םבבל יקמעב

 תינויער הבריקב ,הקומע תישיא תּועירב םירושקה םירבח תיישילש ,וז הנורחא הנשב ,ונייה
 יווצק ?א חורה ונתוא האשנ םיטעמ םישדוח ךות .תיתעונת-תירוביצ תוליעפ לש תופתושבו
 תואטיסרבינואל הינלופ ךרד -- ינש ,תירבה-תוצראל דע לטלוט דחא .םינוש םלוע
 .הבקסומל ינפ יתמש -- ינאו ,הינמרגב
 ,הדירפה ינפל ונמלטצה (18-16 ינב קר ונייה לוכה-רחאל) שפנ-ימימת םיריעצ לש םגהונכ
 ורבעש םינשה 55 .ורבחל שיא בלה-ישחרמ ןהילע ונמשרו תרכזמל תונומת וניניב ונפלחה
 תאבהו ,תוישיא תורוש יבגל העניצה רדנ תא ריתהל ידכ ןהב שי ,התע דעו זאמ ,םייתניב
 -ןויסנ-יסומע לש םכויח םיררועמ םה םא םג ,דוע ךיבהל ידכ הב ןיא םירוענ-םות לש םירבד
 לע ירוטסיה דועית לש בוטרוק הלא םיינשגר םירבדב שי התעש ןכתיי ,ןכ לע רתי .םייחה
 םהיתוקיז ,םהייוואמ לע ןינע ילוטנ םניאש םיזמר ,םהימי רחשב רודה-ינב לש םבל ישחר
 .(תירבע בותכ לוכה) םנושלכ םירבדה תא אופיא איבא .תּועירה-םות לע ףאו תוירוביצה
 הנש -- א"פרת-פ"רת תנש" :תישיא המינב בתכ ,ב"הראל אציש הז ,ןילוגרמ לרב
 תיתורבחה הדובעה-הדש לא יתאב :םילודג תוערואמ ווהתנ הב !ינא יתודלותב תמסרופמ
 תודלותב םיריהזמ רתויה םיפדה תא אלמל קיפסה רבכש ערואמ ,יריקי ,ךילא יתעדוותנו
 שגפינ דועש הווקא .םישק םיאנתב התיהש ,'רבחה'ב תפתושמה ונתדובע תא רוכז ...ייח
 ..."בוט רתוי בצמב תיתורבחה הדובעה-הדשב
 'רבחה'ב ךתא יתדבעש םישדוחה תרשע-תעשת" :םשר ,הינמרגל עסנש ,רגרב לצרה
 'רבחה'ב .דואמ לודג הזב ךדיקפת .יתוחתפתה לכב לודג יכה קלחה םהל היה יאקסנימה
 תונויערה ינשל רכמתהל לוכיהו תילאיצוסו תינויצ בשוחה ,ילאיצוסו ינויצ תויהל יתדמל
 םימחולה הנחמב ונינש לארשי-ץראב שגפינ .תילאיצוסה תונויצה ןויער -- םתודחאתהלו
 ונתדובע תאו 'רבחה' תא רוכז .תואיצמב וננויער ןוחצנו ונצראב תוילאיצוסה ןוחצנ דעב
 ףרצל לוכי יניאש לבח ."קסנימב הלוגב ,א"פרת 'ה ,'ב רדא ו"כ .לצרה -- .וב תפתושמה
 ...תמאה-םלועב רבכ ינשה ,םימיל רבעמ קוחר דחאה -- ירבחל ינא יתמשרש המ םג
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 1921 תנשב קסנימב "רבחה" דעו
 ןילוגרמ סירוב .6 ,ןמרקוצ-לָאזנָאו הרש .5 ,ןאכַארטסא ירוא .4 ,ןלפק בוד .3 ,רגרב לצרה .2 ,הטיוֶל .ל .1

 תוליעפ לשו הינמרגב םייאטיסרבינוא םידומיל לש םינש 13 וילע ורבע רגרב לצרה
 רבמטפסב ץראל ותיילע דעו זא ונתדירפ ןמל ,הינמרגבו הינלופב תינויצ-ילעופו תיאנותע
 םיאנידמה ןמו םינש 28 ךשמב ולש טסיצילבופה היה ,"רבד" תא ךרע ןאכ .4
 -ילעופ" היהש וילע בתכ רזש ןמלז .י"א ילעופ תגלפמ לש תוגהה-יקימעמ םירטנמלראפהו
 םינידעה ןמ ...קסנימ ידוהי לש תירוביצה תידיעל ישילש רוד ...ןויצ-ילעופ לש ונב ןויצ
 ונייה םהבש םינושה םייחה-ירושימ אלא ,הבר תומימחב ץראב ונשגפנ ..."םיחאבש
 תא דוע ונל וריזחה אל -- "תילאיצוסה תונויצה" לש הכרדב תומגמ לש ינושו םייורש
 .1962 טסוגואב רטפנ אוה .םירוענה-תופתוש
 הבנ'זב א"כה ינויצה סרגנוקב ,הדירפ תונש 18 רחאל יתשגפ ןילוגרמ (סירוב התע) לרב תא
 חילצמ ןיישעתל ךפה אוה .הקירמאמ "הסדה" יריצ ןיב ,הינשה םלועה-תמחלמ ברע ,9
 רחאל .הקירמאב תירבעה תורדתסהה ישארמו ינויצ ןקסע ןמזב ובו ,גלפומ רישע ,ב"הראב
 תילכלכה הרבחה לש היגיצנמ דחאכ ץראב םעפ אל רקיב לארשי תנידמ לש התמקה
 תוחילשב הפוחדה יתאיצי בקע ,עתפל הקספנ הבנ'זב סרגנוקב ונתשיגפש רחאל .לארשיל
 יתקתינ" וליאכ ינא יכ (ןכמ-רחאל יל חס ךכ) היה רובס ,האושהו המחלמה ףס לע הינלופל
 -ונופצמ לש הבוגת ךכב התיה ילואו ,ודיצמ תגלפומ המזגה התיה וז ."תונגרובה םע עגמ
 תודידיב שגפיהל ונפסוה .ונירוענ תונורכז םע תומיעב (םיזגהל ןיא ךכב ףאו) טקש-אלה
 .קוחרה רבעה לע ונקפרתה ,דורח-ןיעבו ביבא-לת לש םיראופמה תונולמב ,ץראב וירוקיבב
 .ודרפנ םייחה-יכרד
 .ץוביק-שיאו ץראב לעופ לש םייחה ביתנב ,ץראב םינש 51 רחאל הלא םירבד םשור ינא
 ,ירוד ירוענו ירוענ תא בלמ חיכשה אל ,תומוהת ינפ לעו רהה הלעמב ,םייחב רבעש לכו
 ..."ברשב םיננוצ-םיוורמה עובמה ימימכ" קוחרה םרכזו



 יאשבל םייח

 ןסייר לש םילשורי -- קסנימ

 .1917 .תנשְב קסנימב דלונ ,(ץישפיל) יאשבל םייח ,רבחמה

 םסריפו םגרית ,תורבוח ךרע .הנידמ דבוע .1937-ב הצרא הלע
 .שידייבו תירבעב םירמאמו םיריש

 -ריע ,קסנימ .קסנימ-תליהק לש הנברוח -- האושב וברחנש תורחא לארשי תוליהקכ אלש
 ריעהו זוחמה ריע -- הנושארה םלועה-תמחלמ ינפלש םינשבו ,הנבלה-היסור לש הריבה
 יסגלק ידי-לע הנברוח .םיילפכ הברחנו התקל -- היתולילגו ןסיירל ךלפה-ירע לש תישארה
 הלעמל ,בר גרה םויב ,(1942) ב"ישת םירופב ,ש"מי ןמכייא ררוצה תוחכונב ,רלטיה
 ול םדק ןושארה .ינשה הנברוח רבכ היה -- ,ףטו השא ,ןקז דעו רענמ ,שיא םיפלא תשמחמ
 לכ תאו תודהיה תא תולכלו דיחכהל יטסיבשלובה ןוטלשה םק תע ,הנש שמחו םירשעכב
 .ארקיי המשב רשא
 הלח םירז תכפהמ ,םירעב ירשו םידוהיב יתבר ,םישנאלו םיהולאל הלודגה ריעה ,קסנימ
 .הרומעו םודס תכיפה ,הלוכ הבחרה היסור תאו ,התוא הכפהש ,המודאה הכפהמה -- הב
 התואל דעו .ןסייר לש םילשורי :תועמשמה בר יוניכל קסנימ ףא התכז ,הנליו התרָבחכ
 תורצויו ,הלש ראופמה יאנליוה תוביתנה-תיבמ ויה תואצוי תוריהמ תובכר -- הכפהמ
 .ןהיניב תוברתו רחסמ לש רשקו-רשג

 הילודגו הינבר
 היבשות רפסמ עיגה םירשעה תונש תיצחמבו ,לודג םידוהי בורב התיה תסלכואמ קסנימ
 .שיא ףלא םישימחמ הלעמל דע םידוהיה
 םינברו םילודג םישיא -- תומדוקה תואמהמ דוע -- ודמע הז לודג ידוהי דקומב
 ,"תורודה רדס" :ירוטסיהה ורפסב עודיה ,ןירפלה לאיחי ןואגה .הליהתל ויהש ,םימסרופמ
 ןמז ותואב עיגה הילא .תמסרופמ הבישי שארב דמעו ח"יה האמב "קסנימ לש הבר"כ ןהיכ
 אוה ףא דסייש ,"הירא תגאש" לעב ,ביל הירא 'ר :וירחאלש תורודבו ורודב םינואגה לודג
 תא ועבת קסנימ ינבו ,הזל הז םיבוהצ ושענו רבד לפנ הלא םילודג ינש ןיב ךא .יתבר הבישי
 .םריעמ "הירא תגאש" לעב תא ,תבשב ישיש םויב ,וחלישו "תורודה רדס" לעב לש ונובלע
 ולוכש ,קיתעה תורבקה-תיבב ,רודגו םלש ,םויה דע דמוע "תורודה רדס" לעב לש ורבק ןויצ
 .ןודזב וללוח וירבקו ויתובצמ לכו ,ללסנו שרחנ
 'ר ,םוחנת-ןושרג 'ר ,"דוד תלחנ" לעב ,ילבט דוד 'ר םינואגה קסנימבּולעפו ויח ט"יה האמב
 הב ןהיכש ,הנשמה לע "לודג רוא" לעב ,ןמלרפ ביל הדוהי ברה ,"לודגה"ו ריאמ-בקעי
 ,תידוהיה קסנימ לש הייח לע התיה הבר הלא םישיאו םינואג לש םתעפשה .ארתאד ארמכ
 .תידוהיה הרוזפה יבחרב ןיטינומ הל ואיצוהש םהו
 לש ונתח ,ץיבוניבר רזעילא ןואגה קסנימ לש ישארה הברכ ןהיכ 'כ-ה האמה תישארב
 םינומה ,קסנימ ידוהי ןיב קומע עוזעז ררוע ,הכפהמה רחאל רפסמ םינש ,ותומ ."לודג"ה
 .םידוהי אלו םיטסינומוק וליפא ,ותייוולהב ופתתשה
 לדנמ-םחנמ ברה ,ונתח ,םישולשה תונשב ,תונברב ךישמה ,ץיבוניבר ברה לש ותריטפ רחאל
 ןוטלשהש רחאל ,ותחפשמ םע הלגוה םשל ,דארגנינלב רטפנ ,שפנ-ליצאו רקי םדא ,ןיקסולג
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 םינשבו ןיקסולג ברה לש ותנוהכ תונשב .ושוכר לכ םירחהו וב ללעתה קסנימב יקָאסוויה
 :תידוהיה תלחגה רומישל םשפנ ורסמש ,םיעדונ םינבר דוע קסנימב ולעפו ויָח ,וירחאלש
 רשא ברה ,יקציבוקש ןימינב דיגמה ,ןודרוג השמ ,ץיבוניבר קיזייא ,טסילבמיצ עשוהי
 ,תודהיה ןעמל םהייח ונכיסו הלא ולעפ ,םייוניעו םירסאמ ,ץירע רטשמ תחת .דועו ןייטשרק
 ... לילכ םמועת אלש התלחג לע הרמשו השחילו תודהיה הבהביה -- םחוכ-חוכמו םחוכמו

 טֶָלקמ-ריע
 תא קסנימ תליהק השאר לע הלטנ ,1915 תנש ביבאב ,הנושארה םלועה-תמחלמ תפוקתב
 קסנימ תליהקו ,הנליו תליהק דובכב התוא האשנ זא דעש ,הפוריא תודהי לש ישארה רתכה
 יאלוקינש הדבּועה ךכל המרג .(קסנימב "לודגה"ו הנליוב "ןואגה") הל הינש התיה
 םתוא רקעו ,אטילו ןילופ ידוהי תא זא שריג ,היסור אבצ לש ןוילעה דקפמה ,'ץיבייאלוקינ
 יתלבכ םידושחה ,םידוהיה לש םתבריק התיה שוריגל הליעה .םבשומ-םוחתמ הבר תוירזכאב
 .הינמרג ביואה-ץרא םע לובגה ירוזאל ,היסורל םינמאנ
 םירעב ובשיש ,אטילו ןילופ ירוזאמ םירע דועו רימוקליו ,קסירב ,הנבוק ,ןידאר ,הנליו ידוהי
 ,"ןסייר לש םילשורי"ל לודגה םקלחב ואבו ורקע ,םהינברו םהישאר לע ,םהיפלאב ולא
 תודסומב תעפושמו םידוהי תובברב תסלכואמ ,םיהולאל הלודג ריע התיה קסנימ .קסנימל
 יטילפ ינפב םפסכ ירורצו םתיב יתלד וחתפ קסנימ ידוהי ,ןכאו .םיראופמו םילודג םיידוהי
 אוהה רודה ילודג וזכרתה ךכ .םתטילקל םנואמו םנוהמ ומרתו םתוא ונכיש ,הלא המחלמ
 ;לזרבו ץעב הרוקמהו גגוזמה "ןשיה קושה" תוביבסב -- קסנימב ידוהיה זכרמה יִככותב
 קוש" תוביבסב ;םייזכרמה תסנכה-יתב לש הלודגה רצחה תבחרל תוכומסה תואטמיסב
 .ףרוחבו ץיקב םימרוז וימימש ,'ץולסיבס רהנל ךומסה "םיגדה
 ,םירְדקה ,הבוקמָז ,הגימָנ תובוחרב םיזכורמ ויהש םינטקהו םילודגה תסנכה-יתבב
 ודמל ,ובשי -- לתופמהו ךוראה "זילטאה"-בוחרבו "תויונחה ןיב" ,"הַצֶּב"ה תואטמיסב
 בייל 'ר ,קסירבמ קי'צייבולוס םייח 'ר ,"םייח ץפח"ה לעב ןהכ ריאמ-לארשי 'ר ולפלפתהו
 הלא תסנכ-יתב .דועו דועו ,"שיא ןוזח"ה לעבכ עדונ םימָילש ץילְרק והיעשי 'ר ,רימוקליומ
 -יתב ךרדכ ,םיפלאל שדוק-ירפס ומרענ םהיפדמו םהיתובטצא לעו ,הלילו םמוי ויה םיחותפ
 .ידוהיה בשומה-םוחתבש תסנכ
 ,הלא םינברו םישיא ולגוה בוש ,יטיבוסה ןוטלשה תמקהו תיטסינומוקה הכפהמה ץורפ םע
 המחלמה ירחאש ,אטיללו ןילופל לובגה תא הרזחב ורבעו תושפנ-תנכסב וחרב ףא םקלחבו
 -טסְרב םכסה" יפל ,םיטסינומוקה ןוטלשמ ועקפוהו תויאמצע תונידמ תויהל וכפה
 ."קסבוטיל

 הדומילו הרות
 םירועיש ,דומיל-תורובחו תודוגא .הבש תסנכה-יתבבו הדומילב ,התרותב םשל העדונ קסנימ
 םויב םירגסנ ויה אלש ,שרדמה-יתבבו תסנכה-יתבב הב ובר ,הדגאלו הכלהל ,הנשמלו הרותל
 דמלנה רועישה וא ,םהב תדמולה הרובחה םש לע וארקנ תסנכ-יתב הברהו ,הלילב אל ףאו
 .המודכו "םירוחב-תראפת" תרבח ,"םדא ייח" נ"כיב :םהב
 וב םיסנכתמ ויה הז תסנכ-תיב ישנאש םוש לע ,"רדחה" נ"כהיב היה רתויב םסרופמ
 היה בשוי ,הירא 'ר ונתח ,ותומ רחאלו ,רסיא 'ר ,לודגה םברו ,תותבשב דוחיב ,םויה עצמאב
 וביבסמו ,המיבה לע ,תסנכה-תיב לש ותיעצמאב םא יכ ,ןחלוש דיל אל ,אשינו םר אסכ לע
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 הממדשכ ,המרב ללחב אשינה ,ולוקל םיבישקמו םיבורמה ויעמוש ותוא םיפיקמו םיבושי
 .ורבדב עמשנ אל בובז לש שחר וליפאו ,תררוש יתבר
 ,(תורָח=הדובובסל המש בסוה הכפהמה רחאלש) "רובוס" ,ריעה לש תיזכרמה רכיכל ךומס
 םהבו ,תסנכ-יתב תורשע .תסנכה-יתב רצח -- ףקיה-תבחרו בחרמ-תבר רצח התיה תמייק
 ןויכמ ,"רקה" ארקנ יזכרמהו לודגה תסנכה-תיב .הב ונכש ,ריעה לש םייזכרמהו םילודגה
 ויהו ,וב ללפתהל היה השק ףרוחה תומיבו ,רונת וב היה אל ,ולדוג תמחמ ,ותליחתבש
 ,"הרבחה" תסנכה-תיב .ףרוחב םג וב הליפתה רקעית אלש ,םישנא ןינמ ףסכב זא םירכוש
 לכ ,ורופיסו תסנכ-תיב לכ -- םירחא םיבר דועו ,ןטקה שרדמה-תיב ,לודגה שרדמה-תיב
 לכמו היתוחור תשולש לכמ תסנכה-תיב רצחל הל ויה השולש םירעשו .וידמולו שרדמ-תיב
 םתריגס ,םתסיפתו הלא תסנכ-יתב לש םהיתודלותו םדוסיי רופיס) .םיכומסה היתובוחר
 ףסונ .(דוחל וב רפסל יוארו ,רתויב ךורא אוה ,םייטסינומוקה תונוטלשה ידי-לע םתסירהו
 -ינב וא הכאלמ-ילעב רֶָבָח לכ .םירדוהמו םיפי תסנכ-יתב ריעה לכב ויה םירוזפ הלאל
 -- םיחייטה ,םירגנה ,םיבצקה תסנכ-תיב :םמש לעו םהלשמ תסנכ-תיב םהל היה תונמוא
 .םינמואה םש-לע וארקנ וב תובוחרה ףאש ,הכאלמה-ילעב לש ריעה עבורב
 ןמ ,םיידיסח תסנכ-יתב השולש ,תידגנתמה אטיל חסונ םהב טלשש ,ריעב הב ויה ףא
 .םינולסו בונאדיוק ,ץיבאבויל :רתויב םימוההו םילודגה

 תויצולחלו תונויצל זכרמ
 ילעופ" ןמל ,הימרז לכ לע ,תינויצה העונתה .תונויצל םילודגה םיזכרמה דחא התיה קסנימ
 העקתו הפינעה התלועפל בחרנ רכ קסנימב האצמ ,"יחרזמ"ה דעו "ריעצה רמושה" ,"ןויצ
 הדיעוה האיבה דחי םג קסנימלו תינויצה העונתל בר םוסרפ .םעה תובכש ןיב ןמאנ דתי
 זא ויה םימיה ."זיראפ" ןולמב ,1902 תנשב ,ראפ בורב הכרענש ,היסור ינויצ לש תיללכה
 ובשנ ידוהיה בוחרב .םידוהיה יפלכ התיה הפיקת ראצה די ,תיראצה היסורב םיאכדמ םימי
 ,"דנוב"'ה תגלפמ :תויטסיליהינו תוילאמש תועונתב היה ןרוקמש ,תורז תוחור
 תדיעו .המודכו תיטארקומיד-לאיצוסהו תירנויצולוביר-לאיצוסה תוגלפמה ,םיטסיכראנאה
 תא הפקז איה .הלואגל ףאשו ןויצל שרדש ידוהי לכל תויפלת לת אופיא הכפה היסור ינויצ
 ,םריע תוצוחב הרואל וכלהתה קסנימ ידוהי .היחת לש לט ובלב הכסנו ונרק תא המירהו ובג
 רבכ ודלונש םידכנל םיבסו ,ופלח םינש .ץראה ןינבלו הברק הלואגל הָוקת יאלמּו םימּולח
 .וז הלודג הדיעו לע םיעוגעגבו הָואגב ורפיס הכפהמה רחאל
 תא ריכזנ םא יד .התביבסבו קסנימב ולעפו ויח תינויצה העונתה יבצעממ רכינו לודג קלח
 ,רגרב לצרה ,ןושארה רצואה-רש ,ןלפק רזעילא ,טחוש הינמ ,ןיקריס עשוהי ,ןיקריס ןמחנ
 ילודיגמ אוה ףא ,ר"זש אישנה ,הלעמב ןושארו .םירחא םיברו ,ןיטשדלוג רדנסכלא ר"'ד
 .התביבסו קסנימ
 ,הכפהמה ינפלש םינשב ,םייבושיו םייפסכ ,םיינויצ םילעפמ לש םתסירע התיה קסנימ
 ,"םיתיז-ןיע" ץראב ידוהיה בושיה תא המיקהש ,"ףלאה-תדוגא" .הירחאלש םינשב וליפאו
 ו'ליב ישנאו "הינגד" ידסיימ ברקב םג .דועו ,"ןויצ יריעצ" ,"ריעצה-רמושה" ,"המידק"
 .ביבא-לתב "הילצרה" היסנמיגה ידימלת ינושאר ברקב ןכו ,התביבסו קסנימ ינבמ ויה
 הכרענש ,"תיאקסנימה תיזחב םינויצה ליחה ישנא" לש הדיעוה תא דחוימב ןייצל שי
 ססונתה וילעש ,ירבע לגד תחת ,1918 תנשב הנושארה םלועה-תמחלמ ימי ףוסב קסנימב
 ."דוד-ןגמ" למסה



 11 ןסייר לש םילשורי

 םירפוסו םיררושמ

 -- תורפסהו הרישה ,תוברתה םוחתב םג .תונויצהו הרותה םוחתב קר אל הנייטצה קסנימ

 .או קדאלו .ב ,קיוויל .ה ןוגכ ,הלא םימוחתב םיעדונ םישיאו םיררושמ .טלובו בר היה הקלח

 ,םירחא םיברו ףייט השמ ,קיראכ יזיא ,דורלסכא קילז ,קאבלוק השמ ,ןיזייר םהרבא ,ןיסיל

 ,ץיבוניבר לכימ ,ז"הנכי ,יקסרפ לאינד םיירבעה םירפוסה .היתוצוחב וטבלתה ,ורש ,ויח

 .ויה קסנימ ישנא -- ןמסְרפ לדיא ,יאכז דוד ,ןייטשנזור .ד .ח

 ןורטאית ריעב ולעפ .שידייב הפינע תונותיעו תורפס המק ןהירחאלו םישולשה תונשב

 ויה םג .תוידוהי תוירפסו םילעופ-ינודעומ ,תוקהלו לבמאסנא ,שידיי ירפוסל ןודעומ ,יזכרמ
 .תורחא םירעמו בויקמו הבקסוממ םיידוהי םינמאו םינורטאית תופוכת ריעב םירקבמ

 תיב-ףלאה תויתואש ןושל -- תידוהי ןושל עמשל םעפנ היה ידוהיה םביל םיברה םיפוצה

 .הב םירוזש םיירבע םיבינו ירבעה

 םירפוסה לש יללכ סנכ ,"הפוריא" יזכרמה ןולמב ,קסנימב ךרענ םישולשה תונשל ךומס
 .קיראכ יזיאו שיקרמ ץרפ ,רֶפָפ קיציא םיררושמה וטלב ובש ,םיידוהיה

 היצקסווָאיה
 התיה הברמ .תידוהיה תרוסמבו תדב התמחלמו ,קסנימב היצקסווֶאיה התיה השיבמ השרפ
 העתרנ אל היצקסווֶאיה .התוזבל הרטמב ,הילכ"יאשונו תודהיה תומד ףלסלו תודבּוע סרסל
 ונייטצה .תדה ישנאו שדוקב-םישמשמה דגנ ,הואר יטפשמ םייבלמו רקש-תולילע לילעהלמ
 טפשמו ,םיטחושה ןוגרא טפשמ :1929-1925 תונשב הָוארל וכרענש םיטפשמה םתועשרב
 .טרופופר טחושה
 .םתוא םג לסיח ןילאטס ןוטלשו ,וקונ אל הירבוד ישארו ,אב היצקסווָאייה לש הפוס םג ךא
 .בשת דדב התע -- תודהילו םידוהיל יתבר זכרמו הארשה תבר ,לארשיב םאו ריע ,קסנימ
 .הב תכלהמ תידוהי הממשו היפב םלאה

 ?ּואְטַָח הָמ ןאצַה הֶלאְו יקצינטי'ז קראמ
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 ןייטשרק רשֶא ברה ,ןָיאּורמה
 הצרא הלע ,(1975-1886)
 ריעה ברכ ןהיכ .1936-ב
 .םיקמעהו הלופע

 .תווצמו הרות ירמוש ,םימכח-ידימלתו םירחוס םירוהל 1886 תנשב קסנימ ריעב יתדלונ
 .הז רברפב ומש לע תסנכ-תיב הנבש ,הקבוראמוקמ יקסרוד קחצי ברה לש ותב התיה ימא
 יתדמל ןכמ רחאל .ונתיבב רגש קודורהאבונמ ידוהי היה יבר .תיבב םא יכ "רדח"ביתדמל אל
 יתעסנ ךכ-רחא .לאומש 'רו לדוי 'ר ויה הבישיב יתובר .ןטקה שרדמה-תיבב הבישיב
 .םייתנש "םייח ץפח"ה לש ורפוס יתייה ."םייח ץפח"ל ,ןידאר תבישיל םשמו רימ תבישיל
 לע םיתילעה ינאו ,ולש "הרורב-הנשמ"ב ןכמ רחאל םצביקש הרות ישודיח שדיח אוה
 ,יתנותח םוי דע םש יתדמלו ,לארשי תסנכ ,הקדובולס תבישיל יתרבע םייתנש רחאל .בתכה
 היהש ,רנדורוה עשוהי 'ר אוה ,טסילבמיצ עשוהי 'ר לש ותב תא השאל יתאשנ .םינש עבש
 ויה ,םע-יטושפ ןיבו הרות-ישנא ןיב ,םיקקזנה לכ .ותמגוד םיטעמש דסח"שיאו קידצו ןואג
 ןמזב ."םימ-יבאוש" תסנכה-תיב לש ברה היה אוה .רזועו הנענ היה אוהו וילא םינופ
 ,תיזחה תבריק ללגב התנופש ,הקדובולס תבישי םש הנכתשה הנושארה םלועה-תמחלמ
 תבישי שאר ץראב ךכ-רחא היהש ,ל"ז ןייטשפא יכדרמ השמ 'ר ןואגה ברה תיינפ יפל
 .ץראב רטפנו ,ןורבח
 ,המחלמה תפוקתב .םיחלושמ ופסאש תומורתמ ץראל-ץוחב תובישיה ומייקתה ,עודיכ
 דסח-ישנא ואצמנ .הלודג הקוצמב תויורש תובישיה ויה ,תוסייגב תושבושמ ויה םיכרדהשכ
 דובכב ןוזמו ןוכישל תוריד תובישיה ידימלתל ונתנ ,תובישיל רוזעל המחלמה ןמזב ורזאתהש
 .הקוצמב אצמנש לארשי-ןב לכב וכמת אוהה ןמזב קסנימב םידוהיה .בר
 ןייטשפא יכדרמ השמ 'ר ודמע הבישיה שארב .םידמול םירוחב םייתאמל בורק ויה הבישיב
 -ישאר ויהו .חיגשמה שריה רכּו ,הבישיב "רסומ"ה דסיימ ,לקניפ עטנ-ןתנ 'ר "ןקזה" ,ל"ז
 .םהב ונכמתו קסנימל ואבו םהיתומוקממ וחרב הקוצמה תמחמש םיפסונ תובישי
 קסנימ ךרד הרבע רימ תבישי .ץיבולימסב הנכתשהו ונתביבסל העיגה ןידאר תבישי םג
 ץראב רימ תבישי שאר ןכמ-רחאל היהש ,לקניפ לדוי רזייל 'ר זא דמע השארבו ,הבאטלופל
 .ןאכ רטפנו
 .רנדורוה לארשי 'ר קסנימב ןקזה "דיגמ"ה לש ובורק היה ,רנדורוה עשוהי 'ר ,ינתוח
 אלשכ ,ראצה ימיב .הליהקהמ ולביקש תרוכשמה לע התיה םתסנרפ ריעב םיישארה םינברה
 .רשכ רשב לע דחוימ סמ ,רמולכ ,"הקבורוק" תמייק התיה ,תנגרואמ הליהק התיה
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 םינברה רתי תסנרפ .םינייד המכו םיישארה םינברה ,םיטחושה וסנרפתה וז "הקבורוק"מ
 ,םהה םימיב ,ךכל ףסונ .ותוא סנריפו ולשמ בר קיזחה תסנכ-תיב לכ .תסנכה-יתב לע התיה
 ויה אלא ,תואכרעל ריעה ידוהי וקקדזנ אל -- הנושארה םלועה-תמחלמ ץורפ ינפל
 ינברכ םתרוכשמל ףסונבש םינבר ויה .ךכ לע םג רכש םהל ומלישו םינברה ינפב םיניידתמ
 .תובישיד-ישאר םג ויה תסנכ-יתב
 םש לע תסנכה-תיבב ."ןטקה תסנכה-תיב"ב התיה הנטק הבישי .תובר תובישי ויה קסנימב
 לש הלודג הבישי םהלש תסנכה-תיבב וקיזחה םיבצקה .םילודג םירוחב לש ץוביק היה לווז
 .המודכו ,םידמול םירוחב
 לש תיבה-תולעבו ,הבישיה תאמ רכש ולביק .הבישיה לע התיה הבישיה-ירוחב תסנרפ
 םיתב-ילעב ןחלוש לע םידעוס ויה םיגחבו תותבשב קר .םהל תולשבמ ויה םהיתוריד
 .םהירוה ןובשח לע ומייקתהש ,םירישע ינב ,םידימלת ויה .םיבושח
 ויה םיצוביקב .םלועה לכב םיחלושמה ופסאש תומורת ויה תובישיה לש תוסנכהה רוקמ
 ויה םיקרפל .הבישיה-שאר תרזע אלל הרותב םיקסוע ויהש הכלהב םיניוצמ םירוחב םיבשוי
 םוי אוב דע הרותב וקסע םה .תוכלהב ותא םיחכוותמ ויהו םהילא םסרופמ בר םינימזמ
 םינוש ויהש תובישי-ישאר ושמיש תונטק תובישיב קר .םהב וקיזחה ריעה ינבו .םתנותח
 .ומויב םוי ידמ םהידימלתל םקרפ
 בירעמ רחאלו ,בירעמל החנמ ןיב .הרות לוק ונממ עקב אלש ריעב תסנכ-תיב היה אל ,ללכב
 ריעב רחא ןדמל וא תסנכה-תיב ברש ,הנשמבו דומלתב םירועיש תסנכה-יתב לכב ומייקתה
 .םשארב דומעל בדנתה
 יפל עבקנ ברה לש ורכש היה ,םינברה תסנרפ התיה הרות-יניד לעו תסנכה-תיב לעש ןויכמ
 -דוה .הרותב ותלודג יפל זא דדמנ ידוהיה .ויללפתמ לש םתודימאו תסנכה-תיב לש ולדוג
 םכח-דימלת ,ןקזה רסיא 'ר דמע ושארבש ,"לוש-רדח" תסנכה-תיב תא ףפָח םימודק
 דומלתב םירועיש םש עבק רסיא 'רו .םעה-תלד ןכשמ ,תוציבה בוחרב היה ומוקמ .גלפומ
 םעה-תלד אקוודו .הרותב ויתוגשה יפל שיא-שיא ,םיללפתמה לכל בקעי-ןיעבו הנשמבו
 .הירא 'ר ונתח "רסיא 'ר לש ורדח" שארב דמע ותריטפ רחאל .הרותל םיתע העבק
 וכניח םעה-תלד ינב םנמאו .הרות אצת םהמ יכ םיינע ינבב ורהזיה :ל"ז ונימכח ועבק ללכ
 וא תובישי-ישארל ושענ ןכמ רחאל .ןיאושינה ליג דע ויה םידמול .הרותל םהידלי תא
 .םהיתונבל םידמול םינתח וחקלש ,םהינתוח יקסעב רחסמב וקסע וא םינברל
 לש זיולק"ה אצמנ ,הליפת-יתב שודג היהש ,"ףיוה לּוש רעד" ,תסנכה-יתב רצח ךותב
 ודמלו ובשי םשו ,הפסכב ראופמ תסנכ-תיב התנבו הרישע השא התיה הקמולב ."הקמולב
 -דומלת"ה היה הטמלו ,הינשה המוקב היה הז תסנכ-תיב .ץוביקב םילודג םירוחב הרות
 .םינטק םידליל "הרות
 ,ראופמ תסנכ-תיב ,הרשע-עשתה האמה ףוסב ,םהל ומיקה ריעבש םירישעהו םיליכשמה
 ינבמו רגרב קחצי ,ןיגרוח םייח ר"ד ויה ויאבג ןיב .הלהקמ םע ןזח םש היה ."לּושדרָאכ יד"
 .קאלופ תחפשמ
 םיללפתמ ויה לוחה תומיב וליאו .םיגחבו תותבשב רקיעב םיללפתמ ויה תסנכה-יתבב
 .תסנכה-יתבל םידומצ ויהש ,"םיזיולק"ב ,םירדחב
 בוחרב םיזכורמ.ויהש םיזילטיאב םירכומ ויה רשבה תא .םהלשמ תסנכ-תיב היה םיבצקל
 התיה הטיחשה .תורשכה לע חיגשמ היה דחוימ בר .תּורשכה תרימש לע לקה ןעמל ,דחא
 תא וטרמש םישנ ובשי םשו ,תופועל דחוימ םייחבטמ-תיב םג היה .לודג םייחבטמ-תיבב
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 טחושה היה ,םייחבטמה-תיבב הפירט ששח היה םא .ןתסנרפ התיה וז הדובע לעו ,תוצונה
 ותיבב דחוימ רדחב ובשיש םינבר ינפל םיאיבמ ויה תוכבוסמ תולאש וליאו ,ומצעב קסופ
 ררועתנ ויבגלש ,הרפב עוגנה קלחהשכ ,םימעפל .ל"ז ץיבוניבר רזעילא 'ר ריעה בר לש
 םינברה תא םיחקול ויה ,םינברה ינפל ואיבהל היה רשפא-יאו דואמ לודג היה ,הפירט ששח
 .םיבצקה תוחכונב אלש ןינעה לע ונדו וקדב םשו םייחבטמה-תיב די-לע דחוימ רדחל
 .קסנימב ברכ יתשמיששכ ,ךכב יתקסע ינא םג .הז רדחב לגר-תסירד התיה אל םיבצקל
 ירנירטו אפור תקידב רחאל -- ןבומכ ,ריעב םייוגל התוא םירכומ ויה ,הרפ הפרטנשכ
 הפירט-רשב ןיבל רשכ רשב ןיב םיריחמה שרפה .הליכאל יואר ללכב רשבה םא קסופ היהש
 ונק אל םידוהי .הרפה הפרטנשכ םג בר ןוממ ודיספה אל םיבצקהש ךכ ,לודג היה אל
 .הפירט-רשב קסנימב
 רחאמ .יכרותה רהה לע היאקסבורדנסכלא בוחרב תסנכה-תיב ברכ יתינמתה יאושינ רחאל
 דוע םיברב שרוד יתייה .םהילע ברכ ינולביקו ,םיללפתמה ינפב יתשרד ,םוקמ םש הנפתהש
 -יבאוש רבכ וללפתה אל יתעשב ."לּוש םימ"יבאוש" לש הבישיב יתדמיל ןכ .רוחב יתויהב
 לע תובאשמ ריעב ורדיסש רחאל ,םימ תריכמ לש גהנמה לטב ללכב .הז תסנכ-תיבב םימ
 יתייה .'ץולסיבס רהנמ םימה תא םיליבומ םימה-יבאוש ויה םינפל .ריעבש םימה תוראב
 .םש הבישי-שאר
 ינשה ,רלושטלא לש תסנכה-תיב ,דחאה .תסנכ-יתב המכ ויה היאקסבורדנסכלא בוחרב
 אבצב ותרישש ימ -- ושוריפ םילייח .םילייחה לש ישילשהו ,בונאדיוק ידיסח לש זיולקה
 וארק .םהלשמ תסנכ-תיב םהל ומיקה םרורחיש רחאלו הנש שמחו םירשע ןושארה יאלוקינ
 יכרותה רהה לע .רהנה ףוחל ךומס היהש ןֶויכמ ,"ףוחה לעש תסנכה-תיב" םג הז תסנכ-תיבל
 .ולשמ תסנכ-תיב ול םיקהש ,םינינבל ןלבק ,רישע ידוהי ,ץיבורוטנק לש ףסונ תסנכ-תיב היה
 רזעילא 'ר ,קסנימ ריעה בר ידי לעו ןי'זולוומ לארשי 'ר ןואגה ברה ידי-לע תונברל יתכמסוה
 .ל"ז ןייטשפא יכדרמ השמ 'ר ילש הבישיה-שאר תאמ תונברל תוכימס יתלביק ןכ .ץיבוניבר
 תנמ-לע ,רלוד תואמ שולשו הילע-ןוישר ןייטשפא יכדרמ השמ 'ר יל חלש 1924 תנשב
 ידלילו יתשאל ושרה אל תונוטלשהש ןןיכמ לבא .ץראב רימ-תבישיב הבישידשאר היהאש
 .הילעה לע זא יתרתיו ,ילא תּווָליהל
 םיכומסה תומוקממ וחרבש ,םיטילפ ריעה האלמתנ ,הנושארה םלועה-תמחלמ הצרפשכ
 םיקסעה לכ .קסניממ רטמוליק םיעבראכ לש קחרמב תיזחה הבציתה 1916 תנשב .תיזחל
 םיקסעה וליחתה ןכמ רחאל .םיטילפל הרזע"דעו קסנימב ונומיקה .לודג רבשמ ץרפו ,וקספ
 .המודכו ,םחל ריעה תוביבסב היהש אבצל וקפיס ,חורפל
 דעול ונרחבנ ינא ןכו ינתוח .הליהקל תוריחב וכרענ ,1917 ראורבפב ,יקסנרק תכפהמ רחאל
 רתסא התיה "דנוב"ה תגיצנ .תוגלפמה לכמו םימרזה לכמ םיגיצנ דעוב ויה .הליהקה
 אלש םירבדב םיקסוע םינברה םתא" :הרמא יניבל הניב וצרפש םיחוכיוה דחאב .ןיקמורפ
 עמוש ינאש הנושאר םעפ יל וז" :הל יתינע ."תורבק-תיב לש ,םיתמ םירבדב ,הזה םלועהמ
 ."םכתרות תא רובקל ונא םישקבמ ,הרובקב ונא םיקסוע ,ןכא .תמא ירבד רתסא לש היפמ
 רזענת םייח םירומה ןכו ןיגרוח .ח ר"ד ,רגרב .י ,ץיבשובליו ויה הליהקה דעוב םינויצה יגיצנ
 .ץיבוקציא םחנמו
 תומרחה ויה אל ,תוחותפ ויה תויונחה ,היהשכ לכה .ריעל םיקיבשלובה וסנכנ 1917 ףוסב
 ,םינמרגה וסנכנו -- ריעב םיקיבשלובה הברה והש אל ןיידעו .תולודגה םירעבכ תופידרו
 וקלתסהשכ .וחרפ םיקסעהו ריעב יתפומ רדס היה םינמרגה ןוטלש ימיב .1918 ראונאיב
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 ,םינלופה אוב םע .םיערופה םינלופה ואב רצק ןמז רחאלו ,םיקיבשלובה ורזח ,םינמרגה
 ומכ ינוציק יתגלפמ בוטיק היה אל םהה םימיב .הקירמא ידוהימ הרזע עיגהל הליחתה
 קר .םהיגלפל םינויצהו לארשי-תדוגא ,יחרזמה :ללכה תבוטל דחא םכש ודבע לוכה .ונימיב
 .לדבתה לאמשה
 ונייה לבא .תיתלשממ הכימת הלביקו ,יקסנְרְק ימיבכ םינלופה ימיב תרפּומ התיה הליהקה
 וגילפהשכ .תונוטלשה םעטמ חיגשמ ףתתשמ היה הליהקה לש תובישיה לכב .םילובכ
 ונא םילולע ןכש ,ונתבוטל הז יכ ןעוטו הבישיה תא לעונ חיגשמה היה ,םייללכ םיניינעל
 .ינלופה יאבצה ןוטלשה ימיב דחפה היה בר ,ללכב .רסאיהל
 המחלמ ,לכ-תישאר .םתנומא ירקיע לע יבמופב וזירכה םה .םיקיבשלובה ורזח ןכמ-רחאל
 ,עודיכ ,איהש ,םדאה תבהא תאו םזינומוקה .תא תללוש ,תינכפהמ-יטנא איה תדה .תדב
 .םזינומוקה ירקיעמ
 הפיה יתריד תא ומירחה .תומרחהב לחוה .םינוונחו םירחוס דגנ הלודג הלומעת החתפנ
 .ברל הריד ריכשהל היה רוסא .םיצפוק וילע ויה אלש ,ףירצל רובעל יתצלאנו
 דומלל טנדוטסה אצישכ .טנדוטס רייד יל וסינכה הנושארב ?הרידה תא ילצא ומירחה ךיא
 .לכה ונל ףירטהלו חבטמב שמתשהל התצר ותשא .יושנ טנדוטס ומוקמב איבה ,תרחא ריעב
 ונתוא ושריגו ורקחו ואב .הייחל םידרוי ונאש רוידה תקלחמל הנולתב התנפ .יתדגנתה
 םיתב-ילעבו ,תונוטלשה ומירחה םילודגה םיתבה תא .הריד אוצמל ונלוכי אל .ונתרידמ
 ונבש ,דחא ןקז ידוהי לאוג ונל אצמנש דע .ברל ןריכשהל ודחפ הרכשהל-תוריד םהל ויהש
 ןקזה ןכתסה .ןא'זדיבוריבל תובשיתהל עסנ יכ ,וב שמתשהל קיפסה אלו רצחב ףירצ ול הנב
 ויה םיבר .םידלי ינשו השא םע םשמ ךכ-רחא רזחו רגנ היה ןבה .ףירצה תא ונל ריכשהו
 ונמייקתהו הובג רכש ונמליש .ואבש תמועלכ ורזחו ןא'זדיבוריבל ועסנש קסנימ ישנא
 .םיבוט םישנא תכימתמו ירוה תכימתמ ישוקב
 ,תסנכה-תיב יאב ירחא םיבקוע ויה םישלב .תופידרבו תדה דגנ הלומעתב וחתפ תונוטלשה
 וזירכהש םיבר םיסונא ואצמנ .תיתלשממ תּודיקפב הרשמ וא הדובע לבקל היה השק הלאלו
 דיגיש ברל יאשחב םינופ ויה הלאכ "םיטסינומוק" .םזינומוקל תגיוסמ-יתלבה םתונמאנ לע
 םתבל ןישודיקו הפוח יאשחב רדסל םישקבמ ויהש וא ,ותמש םהירוה רכזל "שידק"
 יתלשממה דרשמה) ס"גאזב ומשרנש רחאל ,תוגוזל ןישודיקו הפוח רדסמ יתייה .הסראתנש
 תא םירגוס ,תסנכה-תיב יאבמ םידוהי ןינמ ןימזמ יתייה .(ןישוריגו ןיאושינ םושירל
 הלא לכ תרומת םימולשתהמ .הפוחה תא יאשחב םירדסמו םיסירתה תא םיפיגמ ,תותלדה
 .ונב וכמתש הכימתל ףסונ ,ונמייקתה
 הכאלמ-ילעב טעמו םינקז אלא תסנכה-יתבב ורתונ אל .טעמתהו ךלה םיללפתמה רפסמ
 .ב"ןיכה
 .ןורטאיתל והוכפהו "לּוש רֶאכ"ה תא ורגס ,לכ-תישאר .תסנכ-יתב רוגסל ולחה תונוטלשה
 לבא ,תסנכה-יתב לע םיסמ וליטה אל ףא ,תסנכ-תיב םויקל דחוימ ןוישרב ךרוצ זא היה אל
 .היצולוביר-רטנוקה ןקכ תונוטלשה יפב זרכוה תסנכה-תיבש םּושמ ,תוומ-דחפ ונדחפ ונלוכ
 םעפ שרד "לּוש-רלושטלא"ב .םוקמב עבק-חרואב ובבותסה תיחרזא ישובל וא"פגה ישלב
 והוחלש .רטשמה דגנ התסה ןוועב ,םישנא ינש דוע ותאו והורסא תרחמל ,השרד "דיגמ"ה
 .טפשמ אלל הנשל ריביסל
 ויה םיטחושהש ,תופוע-רשב רקיעב וכרצ .השקה ילכלכה בצמה ללגב הטעמתה הטיחשה
 .הטיחשל תופוע םיאיבמ ויה "םיטסינומוק" וליפא .םייחבטמה-תיבב אל ,םהיתבב םיטחוש
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 ."תורפכ" לש גהנמה ןיידע ץופנ היה רופיכה"םוי יברעב
 -תונמ ולביקו תשורח-יתבב ודבע ןהיתונבו ןהינבש תוחפשמ ויה ?םיטחושה ומייקתה הממ
 םייחה .םהלש תולדגומה תונמה תא הבינגב םירכומ ויהש הלאכ ויה .ומייקתה הז לעו ,ןוזמ
 .דואמ םישק ויה
 רשב קר לוכאל וצרש םיפלאל םידוהי דוע ואצמנ .תיאשח הטיחשמ הסנכה התיה יל םג
 הרפ םינוק ויה םימעפל .תּורשכ תולאש לואשל ילא אב היהו ,יאשחב טחוש היה בצק .רשכ
 .התוא םיטחוש ויה םשו רפכב
 ומייקתה ןיידע ןושארה ןמזב .הרובק ,הלימ-תירב ,ןיאושינ יניינעב םינופ ויה ברל
 קרו תווקמה לכ תא ורגס ןכמ רחאל ,היאקסנֶליודוראטס בוחרב ץחרמה-יתב דיל "תווקמ"ה
 אוה ףא ראשנ םהלש שרדמה-תיב .שטיוואּביל ידיסח לש שרדמה-תיבב הראשנ תחא הָוקַמ
 .חותפ
 ברל םיאב ויהו םידוהי ןיב םיכוסכס ויה .ןוממ יקסעב ןיידיהל ברל םינופ ויה פ"ֶאנה ןמזב
 הכלהה יפל קסופ יתייה ברכ ינאו ,ארבסה יפל םידדצה תונעט תא ונעטש ןיד-יכרוע םע
 הכימת םהב םיכמות ואצמנש יפ-לע-ףא ,דואמ םישק םייח םינברה ויח ללכ-ךרדב .תידוהיה
 .םירנויסנָפו םיינע ברקמ וליפא ,תירמוח
 אלש טחוש גורהל וצר םה יכ םיטחושה לע לילעה ןביגה ץרפ .םיטחושה טפשמ היה ךכ רחא
 .רוביצה יניעב םיטחושה תא שיאבהל התיה הנווכה .םהלש הרובחהמ
 ספתנ םעפ .ותדובעמ רטּופ ,שנענ -- ונב תא למש םדא ספתנ םא .הרוסא התיה הלימה
 יבמופ טפשמל והודימעה ,ודכנל הלימ-תירב תיישעב "רעקילאק רעד השמ" שישיה
 .דואמ ןקז היה יכ ,ּותוא וררחיש ןכמ רחאל .והורסאו
 תדכ ונתחתיש וצר םהירוה .דארגנינלמ םיטנדוטס לש תיאשח הנותח ונכרע תחא םעפ
 ונכרע ברעבו ,לארשיו השמ תדכ הנותחה תא ונרדיסו ,דוביכ ואיבה ,ונילא ואב .ןידכו
 תא ושריגו החפשמה לכ תא ורסא ,גוזה לע והשימ ןישלה תרחמל .הפי הדועס םג ונתיבב
 .הטיסרבינואהמ םיטנדוטסה
 ואבשכ .םירבגה תא םירסואו ּוא'ֶּפְג ישנא םיאב ויה תולילב .םייתורירש םירסאמ םג ויה
 היה ךכ .ררבנו הארנ ,טפשמ היהי :בישמ היה ?םישנאה ורסאנ המלו המ לע :ולאשו עבותל
 .טפשמ םוש אלל ,ריביסל וחלשנ םישנאהש דע םויל םוימ החוד
 ילוא ,רהוסה-תיב די-לע ופפוטצה ידלי .ריביסל יתוא םישרגמ יכ העומש הצופנ ,יתרסאנשכ
 תילכתב רוסא היה -- ומע רבדל ,ריסאה לא ברקתהל .שוריגל יתאצב יתוארל וכזי
 רשפא יאו ,םדי-לע םיבלכו ,םיניוזמ תורמשמ יּווילב םיריסאה תא ויה םיליבומ .רוסיאה
 .ןוזמ-תליבח וליפא םישרוגמל רוסמל היה
 רדחב ינובישוהו וא"פגל ינואיבה .הלילב יתוא ורסא הנושארה םעפב .םימעפ המכ יתרסאנ
 ,חותינ זא רבע יבא .הנורחאה םעפב ינורסא 1930 תנשב .ז"עלב "הק'צונידוא" ,דדוב
 תועש רובעכ הוררחישו התוא ורקח ,יתשא תא םג ורסא .ינרסָאל ואבש העש ודי-לע יתבשי
 .םוקל הלכי אלו הילוח-תטימל הקותר התיהש ,ט"י תבכ ,הבוט יתב הרטפנ הנשב הב .רפסמ
 הילע הבּוכש איהשכ התטימ תא ומירה .הלוחב ובשחתה אל ,ילצא שופיח ךורעל ואבשכ
 .ץראל-ץוחמ םיבתכמ וא םירלוד ושפיחו
 ףרשנ רבד לש ופוסב .ירוגמ-ףירצב הירפסל םוקמ היה אל יכ ,דחא טחושל יתרסמ יִרפס תא
 .ןודזב התצה תאז התיהש ורפיס .ירפס םגו ותשא ,טחושה ולע שאבו טחושה לש ותיב
 ,םיגחבו תותבשבש רחאמ לבא ,רפס-תיבב ודמלי ידליש יתיצר .ונילע ופכת תורורצ תורצ
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 .ךכ רובעב ונממ ושרוג םה ,רפסה-תיבמ ורדענ םה ,דומילה-תבוח םהילע הלח זא םגש
 וא"פג ישנא םיאור ויהשמ .רתסהב ויה םידמול .דמלמ םגו םידליל יטרפ הרומ ונרכש
 .םיאבחנ ויה ,םוקמ-תבריקב םיבבותסמ
 רובעל וצר אלו םהלש לע ודמעש םיבר ואצמנ תאז תורמלו ,הכלהו הפירחה תדב המחלמה
 דובעל םבורב וצלאנ םידוהי .פ"ֶאנה תפוקת רחאל תופידרה ורימחה דוחיב .םתד לע
 לכב .תורומח םישנענ הילעש תעשופ הלּבחכ הבשחנ הדובעמ תורדעיה יכ ,םיגחבו תותבשב
 .םיללפתמ םיאלמ םירופיכה-םויבו הנשה-שארב תסנכה-יתב ויה תאז
 ומישאה הבקסוממ היִלָדָמ ברה תא .תולודגה םירעב םינברה תא רוסאל ולחה 1927 תנשב
 ןיקסולג לדנמ ברה .ולרוגב הלע המ םיעדוי ןיאו ריביסל ותוא ושריגו ,"היצולוביר-רטנוק"ב
 לק היה ,םיבר םייוג ורג ןהב ,תוברועמה תולודגה םירעב .הבקסומב ההש ,קסניממ זא רדענ
 תזכורמ תידוהיה היסולכואה בור יכ ועדי םיטסינומוקה ,רקיעהו .םיאור ןיעמ אבחתהל רתוי
 .תדב םתמחלמב םצרמ לכ תא ונפה םשל .םיינלופה תוזוחמבו הניארקואב ,היסורּולָאבב
 םישופיחב םיתבה תא םירקרקמ ויה .רז עבטמו בהז ירחא שופיח התיה םירסאמל הלתמאה
 ,םינישלמל דחוש ומלישש םישנא ויה .וא"פגה לש ןישלמ אצמנ רצח לכבו תיב לכב .הלא
 אצישכ .קסופ-יתלב היה שוליבה .םתוא םג ורסא ףוסבל ךא ,המ ןמזל החוורה םהל התיהו
 .ןישלמ אוה אמש והערב דשח שיא לכ .וירחא ושלב ,המ-רבד תונקל קושל והשימ
 ראשנ .בוחרה תא ביחרהל ךירצ יכ הנעטב "ףיוה-לּוש"ה לכ תא וצצופ םישולשה תונשב
 םללכבו ,תסנכה-יתב לכ תא ורגס טאל-טאל ."רקה תסנכה-תיב" ,דחא תסנכ-תיב קר םש
 םתוא ומירחה .הצרא ותיילע רחאל ,רנדורוה עשוהי 'ר ינתוח לש תסנכה-תיב תא םג
 .המודכו ,תוימינפל ,םידלי תודסומל םוכפהו
 הכלה יתשא ."היצולוביר-רטנוק" -- הליגרה המשאה .1927 תנשב היה ןושארה ירסאמ
 יכ ,ורסא אל רנדורוה עשוהי 'ר ינתוח תא .שקב התוא החד אוהו ,ינורסא המל ררבל עבותל
 .םיטסינומוקה לע םג דבוכמ היה
 .םש יתילח .םוי םירשעו שדוח 11 רהוסה-תיבב יתבשי ,1930 תנשב ,ןורחאה ירסאמב
 יתעגנ אל לבא ,יליבשב לכוא סינכהל הל ושרה דימת אל .תינברה יל האיבהש המ יתלכא
 דבוכמ היהש ,רנדורוה עשוהי 'ר ,ינתוח תוכזב ילוא ,ריביסל ינושריג אל .םירוסא םילכאמב
 .עשוהי 'ר לש ונתח תא הרסא ּוא'ָפְנהַש ועמששכ שממ וחנאנ םה .ריעב םיטסינומוקה לע
 -ילעב םישנא ,הקדובולס תבישיב יתא דחי ודמלש ,תירבה-תוצראב ירבח יכ םג ןכתייו
 ושרד .שממ םיסנ השעמכ רבדה הארנ יניעב .רזע הזו ץראל-ץוחב הקעצ ומירה ,העפשה
 אל םה םגש ,םיבר םינברש דועב ,יתבתכ אלו .תידוהיה תדה דגנ הרהצה בותכאש ינממ
 ,טאנארג ר"ד .הנש-יצח תיבב הלוח יתבכשו יתוא וררחיש ףוסבל .ריביסל ולגוה ,ומתח
 תמאבו .ןכוסמ הלוח ינא יכ םוי לכ וא"פגל חוודמ היה ,ידידי היהש ,רהוסה-תיב אפור
 .תצק לייטל הצוחה אצוי יתייה .ולש הנחבאב תצקמב אפורה םיזגה ילוא .הלוח יתייה
 .היסורב טניו'גה חוכ-אב ,ןיזור 'ץיבוסירוב ףסוי םע יתרשקתה םש .הבקסומל יתחרב ףוסבל
 יל ויה .רחא תסנכ-תיבב םעפו הז תסנכ-תיבב םעפ ללפתמ יתייה .תרתחמב יתייח הבקסומב
 תבישי ליבשב ףסכ יתפסא ,םשל יתאבשכ .המחלמה ינפלמ הבקסומב םיבר םירכמ
 ואצומו ןאזאק דילי היהש ,ןיזור טניו'גה להנמ .יב וכמת םהו קסנימב "םימ-יבאוש"
 .תובר ד"בח ידיסחב ךמת ,ד"בח ידיסח תחפשממ
 ןאל" :ינלאש אוה .ןינילאק לצא יתלבקתנ ותצלמהבו ,ומש ןיולו דחא ידוהי הבקסומב היה
 -ץראל עוסנל ךל המל" :לואשל ףיסוה ."לארשי-ץראל" :ול יתינע "? עוסנל הצור התא
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 יכ ,עסו ןאכ םידליה תא ראשה" :רמא ,בויחב יתבשהש רחאלו "?םידלי ךל שיה ?לארשי
 אוה "?לובסת אל התא םולכ ,ולבסי ךידלי םאו ,םידלי שי ךל םג ןה" :ול יתרמא ."בר התא
 דיתע יל ןיא ברכ יכ ,ול יתרמא .היסורב ראשיהל ילע ןכלו ,יחורל ןיבמ אוה יכ יל הנע
 .ונדרפנ ךכו ,בישה אל אוה .הצרא תולעל ןוישר יל ןתנייש שקבמ ינאו ,היסורב
 ןיזור ףסוי 'ר ןואגה םע הרותל םיתע יל יתעבק תסנכה-תיבב ?הז ןיולל יתעגה ךיא
 ןוישר יתלביק יכ הז ןיול ינעידוהו תועובש המכ ורבע .הז ןיול ינריכה םשו .בו'צאגורמ
 .יתחפשמל קסנימל יתרזחו הבקסומב תוריינה תא יתרדיס .יתחפשמ םע היסור תא תאצל
 .1935 תנשב הז היה
 באה לבא ,טסינומוק היה יתיב-לעב ןב םנמא .יתחפשמ תא ודירטה אל ,תיבהמ ירדעיהב
 תא יתזרא ,יתחפשמ תא יתחקל .יתחפשמ תא ןבה דירטה אל באה תוכזבו ,יתד ידוהי היה
 ןיזור יל ןתנ ךרדה-תואצוהל ףסכ .הסידואל יתעסנו ירפסמ קלח םכותבו ,םיטעמה יצפח
 די-לע ינאו םיצפחה די לע הדמע תינברה ,יצפח לכ תא בטיה וקדב הסידואב .טניו'גהמ
 יתינע "?ךירפסל קר בל םשו ךיצפח לע חיגשמ ךניא המל" :ינולאש םיקדובה .םירפסה
 "!ייחדתמשנ םה םירפסהו ,בר ינא" :םהל
 לביקש ידוהי ידימ ,הנליווב םאר תאצוה לש ,שדח ס"ש לבור האמב תונקל וליפא יתקפסה
 תיילעב זגראב תרמשמל ס"שה תא םשו יתלשממ דיקפ היה הלה .הוצמדרב תנתמכ ותוא
 איצוהל היה רוסא ,השעמל .ס"שה תא רכמ ןכלו ,האישהל הצרש תוחא ול התיה .ותיב
 ,ץראל-ץוחב םתוא םירכומו שדוקה-ירפס תא םימירחמ ויה תונוטלשה .היסורמ םירפס
 םהש םיקדובב יתרכה .םירפסה תא ריבעהל יתחלצה סנב .הנידמה רצואל סנכנ היה ףסכהו
 יל ונתנו ןיע ומילעה ,וללה םירפסל יתדרח הבר המ וארשכו ,םיבהלנ םיטסינומוק םניא
 .היסורמ םתוא איצוהל

 ותסירה ינפל םלּוצש קסנימב ןורחאה תסנכה-תיב לש ריק
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 30 העשמ

 הלעמל םיסנכתמ וניי

 .30 דע 8

 ה תרזעב

 היה םא ריהזמו ןולחה דעבמ הפוצ היה דחא דימלת םיר הצ ה ינפל 0
 םייקתהש ,רועישה תעב םינפבמ תותלדה תא םילעונו םישנ ה

 ה םבור

 הינבל הרות

 -ילעב ינב וי

 . ם

 -ילעב ינב םטועימו םיתב

 .אפוג קסנימ ריעה ינב םטועימו ,קסיורבובו
 תונקהל וצרש ,ז"עלב םיקינראטסוק ,הכאלמ

 יתראית]
 הבישיב
 ןֶמּוהיא ,רוקוד

 הביבסבש תורייעה יאצוי ויה םבור .הנש 17 -- 13 םיליגב דימלת םיעבשכ ודמל וז

 הדזוא ,באלסאז ,בונאדיו ְק ,

 קב ותוישיא תא

 הבאהו םח
 [.ותריטפ ירחא ,םילשוריב ודובכל אציש ןורכז -ץבו

 .םויה דע ינורכזב רומש ,הרות םוקמל הלגש רענל
 הש יתמשרת ולוכו תוקומסו תוננער וינפ ,ויתודימ יפ לע דרוי

 ,ילא ל ה וסחי תוליצא עפוש

 ה

 ה דואמ ריעצ

 קחצי יבר
 זא יתיי

 "ז ץיבובייל עשו

 המ ,

 היבוט
 ןמז

 .הנש םיעבש ןבכ או
 רחאל

 ז

 קמ ןידלוג
 דב"

 ילוגארמ ל

 ןבל זו

 ה
 ד

 ,רנדורוה עשוהי 'ר ינפב יתדמעשכו , ילש "הוצמ

 הבישיב

 הילע ליצא

 לארשי

 .הקבוראמו הי ה
 הי ברה חיגשמה .ןיוצמ ריבסמו קהבומ םכח-דימלת

, 

 הו

 הבישיה שארב

 דיגמ היה םימעפל .וחורמ

 הלהנמו הדסיימ היה אוה .(רנדורוה) טסילבמיצ עשו
 ידידלע םוידםוי ןתינ עובקה רועישה לבא ."רועיש"

 -יתלב

 ה

 לש תסנכה-

 תונוטלש

 הזוה םג .תילאגיל

 "םימה יבאוש"
 ק דע קסנימב הבישיב יתדמלו

 הי 'ר דמע
 לש אשיב אניע תמחמ ,תוצובקב אלו תוגוז-תוגוז אתווצב ךלנש ונר

 הלועפל דואמ םיאתהש ,היאבוקמאז בוחר ,ידדצ בוחרב .

 "פרת
 תיבב

 הנכש הבישיה .ללכב דעו ,1928 ,ח"פרת ץי , 16 /

 היחתפ 'ר ברה ןב ינא
 חספ ירחא ריעל יתעגה .קסנימל עוסנל אופיא יתטלחה .םיריעצל הנטק הבישי תמייק קסנימ

 ריעב יכ ,העומש ונילא העיגה .ה'צורק הרייעה לש ּהָּבְר - 7 ,ל"ז ןיקנ

 הירנ יבצ השמ ברה

 .םייתדה

7
 

 הברה

 .תיתדה תוירוביצב

 םייחהו הכלהה םוחתב

 םירפס םסריפ

 ,1930-ב הצרא הלע

 ה"ארה רפכב

 ,1913-ב דלונ הירנ יבצ השמ ברה

 הבישי-שאר

 םיליעפה ישארמו

 םייתדה םייחה לע
 והשמו

 קסנימב הבישיה לע
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 -תיבל םישנה-תרזעמ םלוסב דרוי הבישיה-שאר היה יזא .דושח רז םדא הביבסל עיגמ
 ונייה אל ,םידמולו םיבשוי ונתוא אצומ היה ּול םג .הלעמל םיראשנ ונייה ונאו ,הטמל תסנכה
 .הרותב םדבל םיקסועה םיריעצ םירענל תושעל רשפא המ יכ .רסאמל םייופצ
 .הרוסא התיה אל הליפתה יכ ,תילט שובללו ןיליפת רושקל םיגהונ ויה ןכמ רחאלש יל ורפיס
 .ןכ וגהנ אל יתעשב לבא
 המישר ךורעל ליחתהו ,ומש קינקוס ,ידוהי הרטשמ-ןיצק ונתוא עיתפה ףרוחב דחא הליל
 .קסנימ ריעה ינבכ ומשרנ ראשהו ,קמחתהל חילצה םידימלתהמ קלח .םיאצמנה לש האלמ
 רחאל .םעז רובעי דע םינושה תסנכה-יתבב םידימלתה תא רזפל הטילחה הבישיה תלהנה
 אוה ,לורק ,הרטשמה דקפמ יכ ,הבישיב ויה םירפסמ .ונדומלתל ונרזח םייעובש-עובש
 -רמ לכש ,דסח-למוג ,קידצ שיאכ קסנימב ןיטינומ ול ואציש ,רנדורוה עשוהי יבר יצירעממ
 .הבישיה ןמ ןיע לורק םילעמ ךכ םושמו ,וידי-לע עייתסמ היה שפנ
 יברו ,ץיק םויב הז היה ,תסנכה-תיב די לע יתרבעשכ ,םעפ :תובר ינמ תחא אמגוד הנהו
 םהל דגהו ךל ,םיברברש ינש ונלצא םידבוע" :רמאו יל ארק ,הרות דמלו בשי עשוהי
 תא וחפקיו חקמה לע םתא ודמעי םישנה" :ךויחב ףיסוהו ."ילא ואובי םתדובע רמג רחאלש
 תבש-תדועס ידעוסמ יתייהו יתיכז ."םרכש תא םהל םילשהל הצור ינאו .םתדובע רכש
 .וישעממ והשמ תוארל יתלוכיו ,ותיב-יאבמ יתייה ללכבו ,ותיבב
 ,הקדצל םימרותו םישנא וילא םיאב ויה .קסנימב רבד-םשל ויה עשוהי 'ר לש דסחה-ישעמ
 .ריעב דחוימ דמעמ ול ונקיה ותוחקיפו ובל-בּוט ,ותוישיא .רתסב הקדצ קלחמ היה אוהו
 עשווזי 'ר רבוע היה תותבש-יברעב .ריעב תויטרפ תויונח תומייק ויה ןיידע םינש ןתואב
 םעו ."!תבש ,תבש ,םידוהי" :זירכמ היהו ,זכורמה רחסמה םוקמ ,הגימָאנ רוזא ,ורוזאב
 .רגסיהל תויונחה לכ וליחתה ורבוע
 דמיל םשו ,"רדח ס'רסיא 'ר" םשב והוארקש ,ךומסה תסנכה-תיבב היה ונלש הבישיל ףינס
 -ידימלת םינב דימעהו ,לארשיל עיגהו הכז .ץיבורוה םולש 'ר ברה ,עונצ םכח-דימלת
 .םימכח
 ומכ .גרבדלוג םהרבא ברה היה הבישיה-שארו ,"לּוש-גערב"ב םג םיריעצל הבישי המייקתנ
 .רסומ ירבדב חחושמו חיגשמכ ,קודורהאבונ תבישי דימלת ,ץיבוניבר קיזיא 'ר םש שמיש ןכ
 רשאב ,"לּוש-גערב" וארק הז תסנכ-תיבל .תובהלתה יאלמ וירבד לכו םימש-ארי היה אוה
 הלע וימי ףוסבש ,ןמרב קחצי םהרבא 'ר ,גּוצנֶמְרקמ ברה םג לעפ םש .רהנה ףוח לע היה
 ץירעהו ,ותודליב ויפמ הרות עמש ל"ז ןרא ןמלז רבעשל תוברתהו ךוניחה רש] .םילשוריל
 | [.דואמ ותוא
 -- "ְךיִז רַאּפ" ,םמצעב ודמלש הביבסהו ריעה ינבמ םירוחב קסנימב וטקלתה ז"פרת תנשב
 ולע םהמ ."ןתיאל-ליכשמ" םש לע תסנכה-תיבב וזכרתה םה .הבישי-שאר תכרדה אלל
 לודגה ןידה-תיב רבח ,ילארשי לואש ברה :1933 תנשב ,ןילופל לובגה תחרבה רחאל ,ץראל
 ישארמ ,ל"צז פ"לרח ברה לש ונתח ,ל"ז (ימדש) יקסיימדָאשפ םהרבא ברה ,םילשוריב
 ל''ז ןומולוס דוד ברהו ,הכלהב םירפס רבחמו םכח-דימלת ,םילשוריב "לובז-תיב" תבישי
 ירמוש ידי-לע וספתנ םתשולש ."הכאלמו-הרות תבישי" תא הוקת-חתפב דסייש ,יבוקרחה
 הליהקה בר םע רשקתהל וחילצה םה ךא .היסורל םריזחהל וצרש ,םיינלופה לובגה
 ןכ .הילעל םיטקיפיטרס דימ םרובע גישהש ל"צז קוק ברה םע רשקתה אוההו ,הביבסבש
 ןיבָא'זמ ברה ןב ץיבליה רתלא ברהו ןמלרפ ירוא ברה ,(ןינוס) ןנאש היעמש ברה הצרא ולע
 ןתנ םיקרפל .תיטיבוסה היסורב םהיתובקע ודבא םֶרִתִי .הקירפא-םורדל ןכמ רחאל לגלגתנש
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 היה אוה יכ יל המדנ .היאנרוגדופ בוחרב תסנכה-תיב בר ,יחרי ןועמש 'ר ברה םירועיש םש
 .םיראטאטה בוחרבש תסנכה-תיבמ יחרי לדנמ ברה יחא
 םייופצ .אלפ לכ לע אלפ הז ירה -- 1927-8 םינשב היסורב תרתחמב הרותב קוסעל
 הרותב םתוקבד ידי-לע יכ ,שארמ םעדויב ,הרותב וקסעו םירוחב ובשי ,םירסאמלו תופידרל
 ? תבש לוליחב הכורכה הדובעב ובלתשי ךיא יכ .תוחפל ,תילכלכ הילכ םמצע לע םירזוג םה
 ןמלז רמ הנידמה אישנ םעפ ינלאש ?הז ןויסנב דומעל זוע ובאש םהמש תוניעמה םה המ
 ."? "לוש םימ-יבאוש"ל תעגהש דע תיטיבוסה היסורב ןטק דליכ דמעמ תקזחה ךיא" :רזש
 רקיב אלש הרייעב יתייה ידיחיה דליה .ןפוד-אצוי תמאב יתייה ,הנטק הרייעב בר ןבכ ,ןכא
 ךכל ףסונ .תיטרפ הרומ לצא יתדמל .תבש לוליחב ךורכ היה הז ירהש ,יתלשממ רפס-תיבב
 ,אמאלו אבאל הקומעה יתצרעה :התיה אישנל יתבושתו .לארשיל עיגא יכ הוקתה יב המעיפ
 קיזחהל חוכ יל הקינעהש איהו ,ךוניחה תאו יפואה תא הבציעש איה ,םתלכשהלו םתוישיאל
 .דמצמ
 ינבר םהל ושריה ,םמצעל תסנכ-תיב םיקהל םימה-יבאוש וטילחה רשאכ יכ ,קסנימב ורפיס
 ןכלו הבר תורסמתהב םהלשמ ומרת ףא םה .הטורפ יצחב םימה ריחמ תא תולעהל הליהקה
 .ריעבש תסנכה-יתב בורב לוקה םדנש רחאל םשרדמ תיבב עמשיי הרות לוקש וכז
 דומלל (לּוש-רעגניטע) רגניטָא םש לע תסנכה-תיבל םיאב ויה םירגובמ םידדוב םינדמל
 ירוקמו חומ-ףירח םדא ,ןוזניבר ריאמ ברה ןב ,ץיבקשודארמ בקעי 'ר היה םהמ דחא .הרות
 יאלמו םיקירבמ םישודיח ויפמ םידמול ויה הבישיה-ינבו לארשיל עיגהל הכז אוה .דואמ
 לעב םדא והז" :דחא םדא לע הרדגה ויפמ יתעמש .םיילסכודאראפ םג םימעפל ,ןינע
 אוה ,ומצע תא ףשוח אוהש לככ ,יתימאה רתסנה" :רמא םעפו "הקומע תוינוציח
 ."הלגנ ראשיי אוהו -- תוסכתהלו תוסכתהל לוכי הלגנה וליאו ,רתסנ ראשנ
 שולח .ותלכלכל גאד ל"ז ןודרוג השמ ברהש ,רגובמ רוחב ,רוטנק השמ 'ר םשל אב היה ןכ
 וראשנש הקדובולס-ידימלת יריישמ ,רמינולס לידנמ 'ר ןכו ,לודג יוליע לבא ,תצקמב היה
 .םעפ 42 "ןילוח" תכסמ לע רזח יכ םעפ יל רפיס אוה .קסנימב
 רסיא 'ר רבכ רטפנ קסנימל יתעגהשכ ?"רדח ס'רסיא 'ר" דחא תסנכ-תיבל וארק המל
 ס"שב אלפנ יקב ,אבר ארבג ,בוקאר דילי ,קדרד הירא 'ר ונתח היה ומוקמ-אלממ .ןמזמ
 םידלי קר אלש ,היה רסיא 'ר לש ונויער .תויחקיפ םייניע לעב ,חור-ליצא שיא ,םיקסופבו
 םישנא הז תסנכ-תיבב סניכ אוה .םירגובמ םישנא םג םא יכ ,"רדח"ב דומלל םיכירצ
 .לוקב וירחא םירזוח םידימלתהו ,ןינע ריבסמ יברה ."רדח"ב ודמילש ומכ םדמילו םירגובמ
 ובשי .הפ לא הפמ אלמ היה תסנכה-תיב .םירהצב תבשב הז תסנכ-תיבל יתנמדזנ םעפ
 .תחא הנשמ ריבסמו המיבה לע דמוע הירא 'רו ,םהידיב םיחותפ תוינשמ ירפסו םידוהי
 .הלילח רזוחו .ולש רבסהה-ירבד םע הנשמה לע ורזח םלוכו המיבב קפד ,וירבד ורמוג רחאל
 תונפלו רקוב תונפל ,תולודגו תונטק תוצובקב שמוחו "םדא ייח" ,ארמגו הנשמ ודמל ךכ
 | .םויה ירהצב םגו ברע
 יטיבוסה ןוטלשה ,ךפיהל .ךכ-לכ הרומח ל"וחמ םיבתכמ לע הרוזנצה התיה אל םהה םימיב
 היסורל וחלשי ץראל-ץוחב םיבורקהש הוקת ךותמ ,ץראל-ץוח ינב םע םיבתכמ יפוליח דדוע
 םג וחתפ איהה תעב .םירלודל םילודג םיכרצנ ויה םהו .םתוא גופסת הלשממהו ,םירלוד
 רכזנ .םינוש םיכרצמ םירלודב תונקל םדא לכ היה לוכי ןהב ,"ןיסגרוט" ,תודחוימ תויונח
 :רנדורוה עשוהי 'ר לש ומשב ץראל-ץוחל יתבתכש בתכמ ךותמ תחא הקסיפב ינא
 ."םירתסמב תוכבל ונילע רשא לע ונשפנ הכבת םירתסמבו"
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 חתפ אוה .דואמ הפגע הלועפ ,ןוסרואינש קחצי-ףסוי 'ר ,'ץיבאבולמ יברה חתיפ ןמז ותואב
 "טניו'ג"ה חוכ אב ,ןיזור ףסוי ר"ד םע םירשקב דמעו םירחא תומוקמבו לֶאווָנב הבישי
 םירזה אוה רשאב ,תיטיבוסה היסורב תילכתב רשכ "טניו'ג"ה היה םהה םימיב .היסורב
 ירשקמ ןיע תונוטלשה ומילעה ןכלו .ןא'גיבוריבב תידוהי תובשיתה םשל םירלוד ינוילימ
 .ןיזור ר"דמ םיפסכ 'ץיבאבולמ יברה לביק ,הארנכ .היסור יחרזא םידוהי םע "טניו'ג"ה
 היה אוה .םידגנתמ ןיבו םידיסח ןיב ,היסור ידוהי לכ לש םנורטפכ ומצע תא האר יברה
 ךירצ הרותב קסועה לכו .םירָשכ םניאש םידוהיו םירָשכ םידוהי םימייק ונימיב" :רמוא
 םיפסכ וכרד גישהל ,דארגורטפל ,רנדורוה עשוהי 'ר םעפ וילא עסנ םנמאו ".ול רוזעל
 הבר םג .הבורב םידגנתמ לש ריע התיה קסנימש יפ לע ףא ,ולש הבישיה תקזחהל םהשלכ
 ךמותו ,"טניו'ג"ה תאמ םיפסכ לבקמ הארנכ היה ,ל"ז סָמְלק בקעי ברה ,הבקסומ לש
 ברה) ,הבקסומב קחד-ייח ויחו ,םהיתוליהק תא בוזעלו םתרשממ רטפתהל וצלאנש םינברב
 (.תישארה תונברה לש לודגה ןידה-תיב רבח היהו ץראל הלע סָמֶלק
 ,"םירוחב תראפת" תרבח יריישמ ,םידיקפו םילעופ -- םיכרבא דוע םיסנכתמ ויה קסנימב
 הדועס תכיסמל םעפ םשל יתעלקנ ."זיולק סעקמולב" ,הקמולב םש לע תסנכה-תיבב
 תישילש הדועסל םיכרבא םיסנכתמ דוע וננמזבש ,ןינעה דואמ יתוא םישרה .תבשב תישילש
 םהב ודשח יכ ,תונוטלשה ידי-לע הפדרנ ,"םירוחב תראפת" ,וז הרבח .הרות ירבד םיעמושו
 ץלאנ ,ומש ןיקלא דוד ,םהיניב םיליעפה דחא ,ינרוכז .תינויצה תרתחמה ישנאמ םהש
 תינדגובה ,תילקירלקה הרובחה םע וירשק קותינ לע ,"רבוטקוא" ןותעב יולג בתכמ םסרפל
 תרובח ירמגל הררופתה קסנימב יתוהש ימי ףוסב ,םנמאו .תאזה תינויצולוביר-רטנוקהו
 .ןוטלשה ץחל תחת "םירוחב תראפת"
 ופרטצה "הבישי"ה ידימלתמ המכ .קסנימב תינויצ תרתחמ תמייק דוע התיה הפוקת התואב
 תורעיל ,הארנכ ,ואצי יכ ,םיימוי-םוי םירדענ הלא הבישי"ידימלת ויה םיקרפל .הילא
 רחאל קסניממ חורבל ץלאנ ,ץיִנילָּבִמ ברה לש ונב ,רמורק ןימינב ,םהמ דחא םנמאו .סוניכל
 (.הרדגב םילעופה-קנב להנמכ ןהיכ םינש ךשמבו ץראל הלע אוה) .וספתנ וירבחש
 הירפסל םירס ויה םידדוב הבישי-ידימלת .ץרפ ל"י םש לע שידייב הירפס דוע תמייק התייה
 -ורפ ןווג היה הז ןועובשל םנמא .השראוב אצויה "רעטעלב עשירארעטיל"ה תא אורקל וז
 לע תועידי ירוריפ טקלל היה רשפא תונויצה לע םהלש תרוקיבה ירבד ךותמ לבא ,יטסינומוק
 .דואמ לודג היה העידי לכל ןואמצהו ,ידוהיה םלועב שחרתמה
 ברה ןב ,יקסמרבא השמ .םיבורמ שדוק ירפס םג הבו ,תימואל הלודג הירפס תמייק התיה ןכ
 וז הירפסב הליג ,ןודנולב ינברה ןידה-תיב שאר ךכ-רחא היהש ,קצולסמ יקסמרבא לאקזחי
 תאצוהב ,"תודהיה יעדמ" םשב ץבוק ןכו ,םהבש ןורחאה דע "הפוקתה" יכרכ תא
 -בוחיבמ סענאמ ברה תא םעפ יתשגפ הירפס התואב .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
 ףרוע הנפ המל ריבסה ובש רמאמ םסריפו ותדע להק תא בזעו דגבש ברה הז ,השדחה
 ."רבוטקוא"ב הריפכ ירבד םסרפמ היה דעומו גח לכ ינפל .תדלו תודהיל
 טרפ ,םיתב-ילעב לצא "םימי" תליכא לש גהנמה היה לטב רבכ ותעשב ?ונמייקתה המ לע
 וניקתה .ונחלוש לע ךומסה הבישי-ןב דובכב דבכתה תיב-לעב לכ רשאכ ,תותבשלו םיגחל
 -תונח לעב ,קינזר השמ 'ר לש ויבא ,קינזר סחנפ 'ר לש ותיבב היאבוגרוט בוחרב הדעסמ ונל
 ץוחמש םידימלתה ,םירהצ םש ונלכא .קסנימב הבישיה ןעמל םיליעפה דחא היהש ,םיטיהר
 ונל םיניכמ ויה רקוב-תחורא .םה-םהיתבב ולכא קסנימ ריעה ידילי .תורמשמ יתשב ,ריעל
 יאנתב דבכנ רבד הז היהו .הבירו האמח ,םחל ,הת :הללכ איחו ,רסיא 'ר לש תסנכה-תיבב
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 תלאש .ומצעב הב לפטל ץלאנ דחא לכשכ ,ברעה-תחורא התיה תיתמילבורפ .םהה םימיה
 שפנ לכל םיבקועמ םירטמ לש הסכימ לע קוחה םסרופ םהה םימיב .תולקב הרתפנ רוידה
 -ירוחב אופיא ומשר ,םייוצר יתלב םינכש םהיתורידל םהל וסינכיש וששח םישנאה .הרידב
 יתאצמ ינא .םהיתוריד תעקפהמ ורטפנ ךכ ידי-לעו ,םתוא ונכישו םהיתבב םיריידכ הבישי
 ,ןמז ותואב לעפ ןיידעש ,תוירגיסל רחסמ-תיבל ףתוש ,יקסנבילק תחפשמ לצא הריד יל
 התיה ,הבישיהמ רזוח יתייהשכ .טהורמ הפי רדח יתלביק .פ"ֶאנה תפוקתב הז היה ירהש
 .הלילח בער ןושיל ךלא לבל ,םחל תסורפו הת סוכ יל הניכמ אתבס
 העיגמ התיה הארנכו ,ריעה ינב לש תומורתמ ולבקתנ הדעסמה תקזחהל םימצמוצמ םיפסכ
 ברה ונלש הדעסמב רקבל אב םעפ יכ ,ינרוכז .ריעל ץוחמ םיתב-ילעב וא םינברמ הרזע
 ,ולבקתנ .'ץיבאבולמ יברה לש וחילש אוהש ורמאו .ל''ז ןיווָז ףסוי המלש 'ר ,בוקביזובונמ
 .'ץיבאבולמ יברהמ םג םיפסכ ,הארנכ
 -תיבל םעפ יתנמדזנ .םחו יבבל היה הרות ידמולל קסנימ ידוהי לש םסחי יכ ןייצל יואר
 דוע ודמע ידי לע .ץיבקשודארמ בקעי 'ר לש הרות-ישודיח יתעמשו רגניטא םש לע תסנכה
 יתוניכה" :הזירכהו רבד לכל תידוהי אמא ,השא הסנכנ םואתפ .רתוי םישישק םירוחב ינש
 םח המדא-יחופת קרמ ונל האיבה םנמאו ".םכל'םג איבא דימ ,ןאכ וכח .תיבב בוט קרמ
 .קסנימכ לארשיב םאו ריעב תרוסמ לש ןינע היה הרות ינבב הכימת .ונשפנ תא בישהל
 םויב דמלו בשי הבייפ 'ר .הָבייִפ 'ר היה ומשש םכח-דימלת ןקָז לא דחוימה סחיה ךכל המגוד
 .םוקמ םושל לוכאל ךלה אל אוה .אמק אבב ,תחא אתכסמ -- םינש ךשמב -- הלילבו
 ול תואיבמ ויהו ,הרותב הלילו םוי קסועה ,הזה ידוהיה תא וצירעהש תוינקדצ םישנ ואצמנו
 .דמלו בשי םשש ,"םימה יבאוש" לש תסנכה תיבל ומויב םוי ידמ ולכוא תא

 .םייתרבח םייח לש יווה ומצעל חתפמ ,רוגס םלועבו ,רוסחמ יאנתב םג ,רעונ יכ רבדה יעבט
 םיחתופו םידומילה רחאל םיברעב וא םירהצה ירחא תותבשב םיסנכתמ ונייה םנמאו
 וליפא ,ונלוכ וילא ונרהנ ,"לביטש רעווָאנאדיוק"ל בונאדיוקמ ברה םעפ עיגהשכ .הרישב
 -רחא הלעש ,ל"ז ץיבוניבר םוחנ 'ר ברה -- ילסוי 'ר יברה לש ונתח הז היה .םידגנתמה ינב
 םיידיסח םינוגינל ונבשקהו תישילש הדועס תביסמל ונעגה .הפיחב ןיידו בר היהו הצרא ךכ
 .יברה לש הרותה ירבדלו
 זילע תאז-לכבו ,דורמ ינע היה אוה .ומש הילָביִמ 'ר ,דחא יבונאדיוק דיסח קסנימב היה
 רשו שידייב םינומזפ רביח אוה .ונלש הכונחה תוביסמל ותא םינימזמ ונייה .דימת חמשו
 .ותא דחי רזוחה זורחה לע םירזוח ונייה ונאו ,ונינפב םתוא
 םישנאה דחא ,יקציבוקָש ןימינב 'ר ,קסניממ "דיגמ"ה ונלש הכונח תביסמל ןמדזנ םעפ
 בלישו ונינפב םאנ אוה .ונל דובכל התיה ותוחכונ .קסנימ ישנא ינפ-לע רתויב םיצרענה
 ,ךעלעטכישעג זנוא טלייצרעד ריא ,ךעלעטכיל עניילק ריא ,ָא" :שידייב הריש ירבד ומואנב
 .ונל המיענה ותרישו בֶרָע לוק ול היה .'וכו '"לֶאצ א ןֶא ךעל'השעמ ,לֶאמא ןופ ךעל'השעמ
 םיטעממ ויה .הבישיב ראשנ יתייה זאש ,תועובשה גחל טרפ ,התיבה םיגחל עסונ יתייה ינא
 'ר .תונוטלשה לש אשיב אניע ינפמ הששח הבישיה תלהנה רשאב ,תויבמופ תוגיגחב
 :ינורכז יפל ןומזפה ןמ םיקלח הנהו ,"תיב ףלא"ה רדס יפל ןומזפ ונל רש היה ה'לכימ

 .ףוס-ןיא םירופיס / ,זא ינמ םירופיס / ,םירופיס ונל םיחס / ,םינטק תורנ ,םתא יה :ילולימ םוגרתב .1
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 ,ןייג תולג ןופ ןלעוו ,ןדיי רימ ,עלא רימ זא
 ,ןייטש ןויצ ןיא ןלעוו ,ןדיי רימ ,עלא רימ זא
 ןצנאגניא עלא
 ,ןצנאט ןוא ןגניז ןלעוו
 2.ןיילק זיב סיורג ןופ

 :'ח תואב ליחתמה תיב דועו
 ,הרותה ילודג יד ףיוא ןסָאגראפ זיא ןח
 .ארומ ייז ראפ טָאה'מ ןוא ןסקיב ןייק טינ ןטלאה ייז
 ,ייז וצ זיא לייוו זַא
 ,ייוו זַא ןוא ךֶא זַא
 .ןייג ןגעקטנא ייז ןליוו סָאוו יד
 ,ןייז טעוו סָאד ןעוו סָאוו ןענאוו זיב
 .ןייָפ סיורג ןיא רימ ןענייז עלייוורעד
 .ןייִמ וד ,הרות ,וד
 ,ןייַפ ןוא ןייש ךאד טסיב וד
 3!ןיורק עגילייה ןייד ןֶא וט

 :'* תואב ליחתמה תיבהו

 ,גָאט רעגילייה רעד ,םירופיכה םוי

 !גָאמ'מ ,טרָאוו ןייא ראפ ,םירוכיש ייז ןגיל
 ,ןסָאריפאפ תבש
 ,ןסָאגראפ טולב עטסיזמוא
 +!ןייש ייז ייָב זיא -- סואימ סָאוו

 ,אלפנ ןשרד היה אוה .ץיבוניבר לאפר 'ר ,ריזוממ דיגמה קסנימב הפוקת התואב ההש ןכ
 אוה .ורבד יעמוש יפמ םיצרופ ויה קוחצ ימער .ןוילע דסחב ןטסירומוהו ןנער לוק לעב
 "םידסח תולימג" תופוקו םילוח תרזעל "קדצה תניל" תורבח תמקה :דסח ישעמל רסמתה
 השרד ינרוכז .םהיסכנמ ודריש םישנאל הקדצ ,"לד לא ליכשמ" ןכו ,תסנכה-יתב די-לע
 והזו .(ב"י קוספ ,'ל קרפ םילהת) "החמש ינרזאתו יקש תחתפ" :קוספה לע ולשמ תחא
 בושח ינע לבא .חומשל לוכי רבכ םיחתפה לע רזחמו ויפתכ לע קש חקולה ינעה" :ושוריפ
 והירה -- םירתסמב לבוס אוהו וינוע תא םיברב תולגל שייבתמה בושח ינע .תמכ --
 םימשרנ ,ס"גאז תיתלשממה הכשלב שרגתהלו אשניהל םיגהונ וליחתה םהה םימיב .תמכ
 םימשרנו םיכלוה" רמאו ריזוממ דיגמה [צולתהו ,תולקב ןישוריגל םימשרנו ןותיחל תולקב
 ןכ ."תיעיבש השא ,'יעיבש שדקמ לכ'ל תוריהמב םיעיגמו ,תרחא םע רחמו תאז םע םויה
 ריבסמ היה אוהו .קפסב איה םתורשכש םיתבל רשבה-יקפס ינפמ עירתמו ריהזמ היה

 / ,דחיב ונלוכ / ,ןויצב היהנ ,םידוהיה ,ונלוכשכ / ,תולגה תא שוטינ ,םידוהיה ,ונלוכשכ :ילולימ םוגרתב .2
 .ןוטק דעו לודגמ / ,דוקרנו רישנ

 ימל / יובאו יואו / ,םקלח רפָש המ / .לכה לע םָאְרּומו -- םדיב הבור אל / ,הרותה ילודג לע ךופש ןח 3
 ,תַא הפי המ / ,ילש תא ,הרותה ,תַא / םילודג םירוסיב ונא התע תעל / ?ךראי הז יתמ דע / .םדגנכ בציתיש
 !שודקה ךרתכ תא ידנע / ,האנו

 /,תוירגיס תבשב ןשעל / !רתומ -- תחא הלמ לשב ,םירוכיש םיצבור םה / ,שודקה םויה ,םירופיכה םוי .4
 .הפיה אוה םהיניעב -- רעוכמה / .םניח םד ךופשל
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 יתעמש" :הרה םגו האיבמ-האשונ התועמשמ "טגָארט" הלמהש ,שידייב םילמ-קחשמב
 'טגָארט' ,ונל האיבמ תחא השא ,רשכ רשב שי ונתיבב :התרבחל תרמוא תחא הידוהי
 הז םאה ,םישדוח 4 -- האיבמ -- 'טגָארט' השאשכ :לאוש ינירהו .םישדוח 4 הז ,שידייב
 9 טעמכ רבכ -- הרה -- 'טגארט' תחא השאש םירקמ לע יכונא עדוי ?תּורשכל ןמיס
 ."רומג רזממ אוה דליה תאז-לכבו םישדוח
 -ץוח ינותעב ומסרפתה הארנכ .םינברה תמיתח םע רשקב ריעב ללוחתנש שערה לע ינרוכז
 תא זא ורסא ןכל ,השחכהב ןיינועמ היה ןוטלשהו ,היסורב םידוהיה תופידר לע תועידי ץראל
 ןותעב יולג בתכמ לע םותחל םתוא וצליאו םינוש םימויאב םהילע ומייאו ריעה ינבר
 תא ושרדו" :והימרימ קוספב םייתסנ בתכמה .היסורב תדה לע תופידר ןיא יכ "רבאיטקַא"
 ,רנדורוה עשוהי 'ר ,ןיקסולג לדנמ ברה ומתח ."םולש םכל היהי המולשב יכ ,ריעה םולש
 ןכתייה" :תסנכה-תיבב ונעט .'וכו גו'צנמרקמ קיזייא 'ר ברה ,יקסמרבא לאקזחי ברה
 תא ולטיב ,'םירדח' סויק לע ורסא יכ ,םיברב עודי ירה ?הזכ בתכמ לע ומתחי םינברש
 םאו .םייִאל המב היה דועש חינהל שי ,ןכא ."'וכו הרות דומלל רשפא יא ,הרשכה הטיחשה
 ןכומ היהו ,וילע לעפ הזכ םויאש יאדו ,לילכ הבישיה תא ורגסיש עשוהי 'ר לע ומייא לשמל
 .םייקתהל ףיסות הבישיהש דבלבו ,םתחש המ לע םותחל
 יכרצל תסנכה-יתב תא עיקפהל ולחה .היסורב תידוהיה תדה תא לסחל ולחה טאל-טאל
 ויללפתמ ידימ תסנכה-תיב תא עיקפהל םישקבמה םיחרזא לש הָינפ "םימייבמ" ויה ,תוברת
 דמלל הצרש ימ ."םירדח" לע ורסא ."םיברה תשקבל הנענ" ןוטלשהו .רחא וא הז ךרוצל
 קוחב הזכ ףיעס היה אל ,הארנכ .יטרפ ןפואב קר תאז תושעל היה לוכי ,הרות ונב תא
 םהילע ולטוה .םינברהמ רטפיהל ולחה ןכמ רחאל .תודיחיב הרות דומיל רסואה ילילפה
 תוליהקב תונברה תא ולסיח ךכו ,םהב דומעל הלכי אל הליהקהש דע ,םילודג הכ םיסמ
 לוליחמ ענמיהל ידכ ,הליל-ירמושכ םירדתסמו תולודג תוליהקל םירבוע ויה םינברה .תונטק
 -בר יאדו והירה -- הליל-רמוש אקווד תויהל הצורה ידוהי :הבקסומב עודי היה רבכו .תבש
 .רבעשל
 תדכ ןתחתהל היה לוכי תיטסינומוקה הגלפמה רבח היה אלש ידוהי ,תדה תווצמ םויקל רשאו
 ויה םימעפלש ינרוכז .רומח רוסיאב רוסא הז היה הגלפמה-רבחל וליאו .וינב תא לּומָלו
 השמ תדכ יאשחב אשניהל רנדורוה עשוהי 'ר לא הלילה תועשב תוגוז-תוגוז םיעיגמ
 תא אישמו ,םידעכ םישמשמ ויה םהמ םיִנש ,הבישי-ירוחב לש "ןינמ" ארוק היה .לארשיו
 הלא םירקמב .הלימה-תירב תייעב התיה רתוי השק .םכרדל יאשחב םיכלוה ויה םהו ,גוזה
 אבסו ,תימשר "תוחילש" וזיאל םימי המכל תאצל לדתשמ ,הגלפמה-רבח ,דליה יבא היה
 .באה תעידיב אלש רבדה השענ וליאכו ,באה רדעיהב דליה תלימל םיגאוד ויה אתבסו
 לש יעבט שגר םייק היה .תידוהיה ריעה ,קסנימב דואמ םירידנ ןיידע ויה תבורעת-יאושינ
 םירוחב לע יתעמש ,הבקסומל ןמז רחאל יתעגהשכ קר .תבורעת יאושינמ הרומג הדילס
 ."תויוג" םע םיאצויה םידוהי

 ילואו ,דוריה ילכלכה בצמה תמחמ ילוא ,םייבמופ םיסקטב וגוחנ אל הוצמ-רב תוגיגח |
 -רב" תבשב .רוכבה יחאל ןכו "הוצמ-רב" תגיגח וכרע אל יל .ןוטלשה ינפמ דחפה תמחמ
 .לכה הזו ,ז"עלב "ךאקעל" ,הגוע תמיעטל םידידי המכ ותיבל ברה יבא ןימזה ילש "הוצמ
 תא וצליא אלא .הטיחשה לע רומג רוסיא םייק היה אל ,רכוז ינאש המכ דע .הטיחשה לעו
 יאשחב לבקל םוקמ הזיאל הלילב יתכלה ,בולקשב יתדמלשכ .ודיקפתמ רטפתהל טחושה
 .הלוגס-ידיחיל רשב םיקלחמו וטחש דחא םוקמב יכ העומש הטשפש םושמ ,רשכ רשב
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 ךיא ,בולקשב יתיב-תלעבב ינא רכזנ .רשב ג"ק םולשת תרומת יתלביקו תחא תפרל יתאב
 רשב ילב יכ ןעטו ביטרפואוקב טייחכ דבעש הנבל הפירט-רשב לשבל שפנ-ןובאדב הצלאנ
 .הדובעל חוכ ול ןיא
 יקסמרבא לאקזחי ברה לש ורסאמ לע קר יל עודי .יתפוקתב רכוז יניא םינבר לש רסאמ לע
 ותוא "ושריג" ,ץראל-ץוחמ אבש ץחלב ,הארנכ ,ךכ-רחאו .המורטסוקל ושוריגו קצולסמ
 .ץראל-ץוחל
 יכ ,ונל היה רורבו ושטשוט םהיניב םילדבהה .םידיסחל םידגנתמה ןיב סחיה לע רפסמ םילמ
 ויבאש ,קסיורבובמ אפיל ,דחא רוחב היה קסנימב ונלש הבישיב .והערל שיא רוזעל ונילע
 ,לביטש רעשטיוואבויל לא הכילהל םירוחב תצובק ןגריא אוהו .וריעב ידיסחה ןיידה היה
 םהרבא יברו ,עובשב םימעפ המכ ,"'ץיבאבול ידיסח לש לודג תסנכ-תיב" השעמל היהש
 ,"הנומאהו דוחיה רעש יקרפ תא ונדמל ."אינת"ב קרפ ונתוא דמיל "עיפשמ"ה רנזבפ ךורב
 לש יטרפה ותיבב תידיסח תודענתה ונמייק ןכ ומכ ."הבושתה רעש" תא לולא שדוחבו
 .תודיסח ירבד לע ונינפב רזח "עיפשמ"הו ,םיידיסח םינוגינ םירש ונייה ,"עיפשמה"
 עסנ ותורחב ימיב יכ יל רפיס אוה ,דגנתמ תחפשממ היהש ,אבאל ךכ לע יתרפיסשכ
 רסמו .ד"בח תודיסח לש הביט לע דומעל הצר ןכש ,םיארונה םימיב םש ההשו 'ץיבאבולל
 ויפב םמעט דוע ,'ץיבאבולמ םדוקה יברה לש ורומ ,ץ"בשרה לש תודיסחב ויתוחיש יכ יל
 .ד"בח תודיסח לש רתויב םיבוטה םיריבסמה דחא היה ץ"בשרה .םתעשב םתניתנכ
 ליעל יתרכזה רבכ .תדה ישנאב ןוטלשה ישנא תכימת לש םיטעמ אל םירקמ ןייצל שי דועו
 -תיב אפורמ הרזע לביק רסאמב ותבשבש ןיטשרק רשא ברה יל רפיס ןכ .לורק תשרפ תא
 ,ןי'צלוד הירא 'ה לש ויבא ןי'צלוד השמ ןכו .ורורחשל תודועתב ודייצ םג אוהו ,רהוסה
 ,תד ישנאב הכימתל םינוש םיכרצמו רכוס םיביטרפואוקה ןמ איצומ היה ,יתד שיא היהש
 תא בוזעל ץלאנש ,ל"ז יבא .רתסב ןתמ לש םיאלפומ םייוליג ויה .תויוכז יללושמ רבכ ויהש
 רוזעל םמצעל הבוח וארש םינוש םיתב-ילעבמ הרזע םש לביק ,הבקסומל עיגהו ותרייע
 .ולגש םינברל
 םישנאהו הלשממה ידיל רבע רחסמה לכ .הקספ פ"ֶאנה תפוקת .בצמה רימחה טאל-טאל
 םינב ורזע יאדו ?ומייקתה ךיא .תויוכז-יללושמל וכפהו תוילכלכה םהיתודמעמ ולשונ
 .ל"וחמ םיבורק ,ודבעש
 .היצקסווֶאיבו םזינומוקב הרושק התיה תאז תורפס רשאב ,ילילש היה שידיי תורפסל ונסחי
 .א לש "רבאיטקָא"ה .ןינֶסִי וא יקסבוקאיאמ תא םיארוק ונייה ,תורפסב ונינעתה םא
 םינייעמ ונייה .סואימ תמחמ םיצקומ וניניעב ויה בוקאווטיל .מ לש "סעמע"הו ץיבורשא
 .לארשי-ץראב שחרתמה לע םתנטש ירבד ךותמ דומעל ידכ ,םימעפל םהב
 ףרטצה רגובה רעונהו "םירנויפ" ושענ םירענה .הלסחתהו תודהיה הכלה טאל-טאל
 וכפה םירגובמה .םהיתומוקמ בוזעל וצלאנ םינברה .ועקפוה תסנכה-יתב ."לומוסמוק"ל
 .תויוכז-יללושמל
 ,ןייטשניפ יכדרמ 'ר ,הרותב לודג בר היה בולקשב .בולקשב ידומיל ךשמה לע רפסמ םילמו
 הרובח וביבסמ הדכלתנ .הקירמא ינבר ילודגמ דחא םויכ אוה ןייטשניפ השמ 'ר ריעצה ויחא
 ,הילדָמ ללה 'ר היה םידמולה ןיב .םירוחב העבש ןכמ רחאלו השולש קר ונייה םדוקמ .הנטק
 לש ןורחאה ברה היה ,קסבטיומ הילדמ ברה ,ויבא .ןפרָוטנא לש הבר ךכ-רחא היהש
 .1930 ,ץ"רת ףרוח דע ךשמנ הז .ןייטשניפ ברה םע רועיש םידמול ונייה םוי-םוי .הבקסומ
 ונדמל ובש "סָביִרט" םש לע ןטקה תסנכה-תיבל רטוש ץרפתה ץ"רת טבש ג"כ לילב
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 הארוהב ונוררחיש תרחמל .ונתוא ורקחו הרטשמל ונתוא ואיבה ."!םירוסא םתא" :עידוהו
 .בולקשב םירוחבה ץוביק לסחתנ ךכו .ותיבל דחא לכ רוזחנש הרומח
 השמ לארשי ברה לצא ודמל .בוקרחב םירוחב ץוביק דוע םייק היה קסנימב ידומיל תפוקתב
 .לֶאווֶאנב 'ץיבאבול תבישיו קסבטיוב המ-ןמז הבישי התיה ןכו .קסנא'צלאוומ ברה ,ןומולוס
 לצא וא םינבר לצא ודמלש םידדוב ואצמנ יאדוב .ינמזב הרות-ידמול לש םיצוביקה ויה הלא
 .הרות-יזכרמ םיקהל םש םג וסינ ,היזורגל ד"בח ישנא ולגשכ .םימכח-ידימלת
 ה'צורק ילש הרייעב .היסורוליבב תילאגילה "ץולחה" תעונת םע עגמב אובל יל ןמדזנ אל
 ונייה ."ץולחה" לע ילאגיל-יתלב רמוח לבקמ היהש ,ומש ןוקוא יכדרמ ,דחא רוחב היה
 לע תצקמב ונל עדונ ךכו ."ץולחה"מ םיעטק ונינפב ארוק היה אוהו יאשחב ותיבב םיסנכתמ
 הסנכנ ,תיסורה תשלובה ,וא"פגה יכ .שיח ומייתסנ הלאה םירבדה לכ .ץראב שחרתמה
 .שאר םירהל ודחפ םישנאהו ,הרוקה-יבועב
 ונלביק םעפ .וריתה םייטרפ םיבתכמ ירשק קר .םימייק ויה אל לארשי-ץרא םע םירשק
 הדוהי יבצ ברה יכ רפיס ובו ,לאנביב רפס-תיב להנמ היהש ,ירוא אבא-םהרבא ידודמ בתכמ
 -ישודיח יתפסוהו בתכמ יתבתכ דימ .היסורמ הבישי-ינבל םיטקיפיטרס תגשהב קסוע קוק
 הינאה-סיטרכ תא םגש ושרד םיסורה .טקיפיטרס יל חולשל ליאויש יתשקיבו ילשמ הרות
 התנק "ברה זכרמ" תבישיו .םירלודב ל"וחב םהלש ןכוסה לצא ונקי תיטיבוסה הינאל
 יתאבשכ .הינא-סיטרכ ,"טולפגרוטבוס"ה ןכוס ,ביבא-לתב זוה קחצי לצא יליבשב
 ןוכרדה תרומת םג יכ ,השדח הריזג לע יל ועידוה ,ץראל יתעיסנ ןינעב לפטל "טסירוטניא"ל
 םינקסע המכל םיבתכמב יתינפ ?םירלוד יל ןיינמ .תוצע-דבוא יתייה .םירלודב םלשל ךירצ
 -ינינעב קסוע אוה יכ העידי ילא הננתסה) ןילרבב רמיהסדליה ריאמ ברהל םללכבו ,ל"וחב
 ברה קר ,יבתכמל הבושת יתלביק אל .ןילקורבב רבכ זא היהש 'ץיבאבולמ יברל ןכו ,(רוביצ
 .ךכ לע רושיא יתלביקו יסור ףסכב םירלודה תא יתורימה .רלוד 30 יל חלש 'ץיבאבולמ
 יתעגהשכ .ידיב ויהש םירלודה לע רושיאה תא יתפסוה ,ןוכרדל השקבה תא יתשגהשכ
 .השקבה התחדנ :הבושתה הנתינ םלוכלו םישנא לש לודג רות דמע םינוכרדה דרשמל
 לע בר םשור השע הז .ןוכרד לבקמ התא :תולאוגה םילמה תא עומשל יתיכז ,ירות עיגהשכ
 תאצל יתיכז ךכו .םה םג ולבקי םימיה ןמ םויבש הוקת שי ,ןוכרד לבקמ והשימ םא .םישנאה
 ןמ סנ .תאצל יל ושריה המל עדוי יניא םויה דע .1930 ץיקה עצמאב ץראל יתילעו היסורמ
 !שממ םימשה



 ןיקמורפ לשה

 םישיאו םירבח םע

 "ןויצ-יריעצ"ו ץולחה" יליעפמ היה ,(1974-1897) ןיקמורפ לשה ,ןיאורמה
 .תוירוביצ תודובעל ינלבקה דרשמה ידסיממ .1920-ב הצרא הלע .היסורב
 ךרע .םידבועה-קשמו םילעופה-תעונת לש תוילכלכה תויעבב תוגהה יבושחמ
 ורפסב סנוכ וירמאמ רחבמ ."דבוע םע" תאצוהב "הלכלכל ןועברה" תא
 ."הנידמל ךרדב חותיפו הילע"

 תולעהל ינא הצור םהילעו ,קסנימב םירושקה םישיא יתרכה לבא ,קסיורבוב דילי ימצע ינא
 .תונורכז
 תכפהמ רחאל ,היסורב ןויצ-יריעצ לש הינשה הדיעוב הז היה .ןלפק רזעילא לע ,תישאר
 ,דחאה :םימרז השולש ויה הדיעוב .תונויצה תווקת םגו זא וחרפ תווקתה .1917 ראורבפ
 ,ינלמע םרז ,ינשה .ר"ס לש םלועה תפקשהל בורק ,יטסיסכראמ אל ,יטסילאיצוס םרז
 ,יללכ-ינויצ םרז ,ישילשה .רתויב תשבוגמ התיה אל ומלוע-תפקשהש ,ז"עלב "יובודּורט"
 ונילע המּוש ןכלו ,ונא םיריעצ קרו ,םייללכה םינויצהמ המואמב םילדבנ ונא ןיא יכ ןעטש
 .םיריעצ לש תושיגפ םייקל
 אלו קיבשלוב אל ,טסילאיצוס היה ,וז הדיעוב םייזכרמה םישנאה דחא ,ןלפק רזעילא
 תופקשהה ויה אל ללכב .הדיעוב וז הפקשה לע ןגה אוהו ,ינאמוה טסילאיצוס אלא ,קיבשנמ
 -ץרא :וניניעב םיטלחומו םירורב ויה דבלב םירבד ינש .יתגלפמ עצמ ידכ דע תושבוגמ
 ."ץולחה"ו לארשי
 .הפשה תלאש התיה ,םייללכה םינויצהמ ,םהינוג לכ לע ,ןויצ-יריעצ תא לידבהש המ
 ,שידיי וא תירבע :ונסרג ונחנאו ."תיסור וא תירבע וא" :התיה ןיקשיסוא םחנמ לש ותמסיס
 רחאל .םהב לפטל םיביוחמ ונאש ,םילמעה םעה"ינומה תפשכ -- שידיי .תיסור אל לבא
 .דואמ ונחמשו תפתושמ הטלחה הלבקתנ ,םיבורמ םיחוכיו
 ויה וניניעָמ לכ ,ינאו ריאמיחא א"בא ,ינועמש קחצי ,ןיקבוד והילא :קסיורבוב יריצ ,ונחנא
 .םהב ונפתתשה אלו הדיעוב םיחוכיול ונבשקה .ץראל הילעב םיזכורמ
 ,"דנוב"ל טרפ תוידוהיה תוגלפמה לכ לש קולב ןגראתה ,תננוכמה הפיסאל תוריחבה תארקל
 ריאשה אוה .קולבה םעטמ תוריחב-תפסאל קסיורבובל אב ןלפק רזעילא .ס"סו ןויצ ילעופ
 סומלופ םוש אלל ןינעל-רשי ורובידב ,ילאוטקלטניאה ורשויב -- וידגנתמ לע םג זע םשור
 .ישיא
 ,1920 תנשב ץראל יתילע .שממ םידידיל ונכפהו ונובריק הלוגב ןלפק םע הלא יתושיגפ
 ןלפק .הנוב-ללוסלו תוירוביצ תודובעל דרשמל יתוא וסייג .םיבנע-תירקב םישיבכב יתדבעו
 ןלפק היה ותלכשה יפל .הדהאו ידדה ןומָא ךות דימו ףכית ונשגפנו ,1923 תנשב ץראל עיגה
 יארחא היה אוה .םישגפנ ונייה עובש לכ .הנוב-ללוסב יזכרמ דיקפת ול יתעצה .סדנהמ
 לש תוירוביצ תודובעל דרשמה יליעפמ יתייה ינאו ,ביבא-לת ףינס לש םייגולונכטה םינינעל
 .רתוי דוע ונתוא הבריק תפתושמה ונתדובע .הנוב-ללוס
 .הדובעל-זכרמה ריכזמכ ינא יתנהיכ ,תורדתסהה לש לעופה דעוה תוריכזמל רחבנ ןלפקשכ
 .הקוצמה תלקהל תופתושמ תוינכת ונדביע ,ץראב הדובע-רסוחו רבשמ תפוקת תאז התיה
 ויה םימעפל .תונכוסה תלהנהב היה ךכו לעופה-דעוב ךכ ,ריהזו ינרמש ועבטמ היה ןלפק
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 לבא ,יתובהלתה תא ןניצ אוה וליאו ,רתוי תוזעונ תוינכת ןיכמ יתייה ינא .תודגונמ וניתועד
 יתשחרש יתימא דידיכ ימי ףוס דע !רכזאש םישנאה דחא היה אוה .תמא תורבח וניניב התיה
 .םירצמ אלל ןּומָא וילא
 אוהו ,רורחשה-תמחלמו הינשה םלועה-תמחלמ תונשב לעופה-דעוה תוריכזמ רבחכ יתנהיכ
 אוה .הרוצנ היהת םא םילשוריל הקפסא חיטבהל דציכ ףתושמב ּונָנכיִת .תונכוסה רבזג --
 .דועו דועו ,וימזוימ יתייהש ,"בושיה-רפוכ" תויבגמב םג תובר ונל רזע
 .רשיו ץק-ןיאל רוסמו יארחא ,ה"סשו ח"מר לכב ינויצ ,לכ-תישאר ,היה ןלפק רזעילא
 המקשכ .ובל םע רשא תא תונססכת םוש אללו יולגב ,ןירשימב רמולמ עתרנ אל םלועמ
 .תסנכה לש םיפסכה-תדעוב ונשגפנ ,רצואה-רש אוהו ,תסנכה-רבח ינאו הנושארה תסנכה
 והוריקוהו ,וב וחטבו וב ונימאה םלוכו ,לאמשמ גנילזיצ ןרהאו ןימימ חקור לארשי ויה םש
 .לילו םמוי ודיקפתל ותורסמתה לעו ותונמאנ לע

 .הנבלה-היסור לש תינויצה תורדתסהה ריכזמ היהש ימ ,ןהכ השמ תא םג ריכזהל ןידה ןמו
 ,םיקיבשלוב בושו םינלופ ,םינמרג ,םיקיבשלוב :ןוטלש יפוליח לש ןהה תורעוסה םינשב
 הב המקוה ,הניארקואבו הבקסומב םיזכרמהמ תקתונמ תורידת התיה הנבלה היסורשכ
 ןויצ-ילעופו ס"צ -- ןויצ-יריעצ ,םייללכה םינויצה ויה הל םיפתוש .תינויצ תורדתסה
 תויושגנתה ,ןבומכ ,ויה .קסיורבובב תודחא םימעפ רקיב ,ריכזמה ,ןהכ השמ .םיילאקידאר
 וב היה .הרשפ אוצמלו םירודהה תא רֶשִיל עדי אוהו ,וניניבו םייללכה םינויצה ןיב םיחוכיוּ
 .ותעדל ודגנתה םא םג ,תחנב םירמאנה וירבדל ובישקה םישנאו ,ךשומ חוכ הזיא

 .קסיורבובב הליהקה דעו רבחכ יתנהיכ ינלופה שוביכה ןמזב .קסנימב הרושקה השרפ בושו
 ,םיקי'צנאנזופה ,רלאה לארנגה יסגלק .תויונחהו םירעשה לכ תא ונרגסו ,תוערפל ששח היה
 םיינלופ םילייח ואב עתפל .םורגופל ונששח .םיכמ ,םינקז םיזזוג ,םידוהיב םיללעתמ ויה
 ריעה ירישעמ דחא ,ןירטסק קיזייא ,הליהקה-שארמ בתכמ ואיבה םה .ונתיב רעש לע וקפדו
 .םיילאיצוס םינינעב ןוידל הליהקה דעו לש הבישי סנכמ אוה הנהש ,םייללכה םינויצה שארו
 תבישי הנמזוה ותשקבלו םוקמב יאבצה דקפמה היהש לארנגה ותיבב ןסכאתה העש התוא
 ונשקיב אלא ,תוילאיצוסה תויעבה ךכ-לכ ונתוא ודירטה אל ,רבד לש ותימאל .הליהקה
 ןילופל עיגהש ואטנגרומ ירנה תע התוא ההש הבש ,קסנימל עיגהל ךיא -- הצע סכטל
 םישועש םימורגופ לע תועומשב שי תמא תדימ המ ררבל ,תירבה-תוצרא תונוטלש םעטמ
 עוסנל םהילע לטוהש םירבח ינש ועבקנ ,הבישי התוא לש המוכיסב .םידוהיב םינלופה
 -סקלָאפ"ה םעטמ רדנסכלא ללה :קסיורבובב םורגופה תמיא לע ול רפסלו ואטנגרומל
 הרושק קסנימל ונתעיסנ יכ רמאנ ןהבש תודועתב ונתוא דייצ לארנגה .ינאו "ייטראפ
 .םיבושח םייחרזא םינינעב
 עסאש טלחוה .ךרדל תאצל ונממ רצבנו רדנסכלא הלח ,קסנימל העיסנה דעומ ינפל םוי
 חרזאה יתייה תככרב .ינורצע אל ינלופה אבצה תורמשמו ,תבכרה-תנחת דע יתעגה .ידבל
 גהנמכ ,יל תונאתהל אבצה-ישנא ולחה ךרדב .םילייחו םיניצק -- םלוכ ידבלמ ידיחיה
 וא ,וילענ תא ונממ ולטיש הנכס ול היופצ התיה -- תבכרב זא עסנש ידוהי לכ ,םהה םימיה
 .השראוומ ינלופ ןיצק וז תבכרב עסנ ,ילזמל .הכלהמ תעשב הצוחה תבכרהמ והוכילשי ףא
 הדועת ול שי הז םדא .ינלופה אבצה לע םיטיממ םתא הפרח" :רמאו רבדב ברעתה אוה
 ."?התוא םידבכמ םתא ןיאו -- ונלש לארנגהמ



 ןץיקמורפ .ה 0

 רי'ד םע שגפיהל יל וצעי ,קסניממ רדענ ואטנגרומ .יסחי טקש ררש םש .קסנימל יתעגה
 עדי אלש םדא ,בל-ץימאו ףיקת ,םונצ םדא היה אוה .הליהקה דעו שאר-בשוי ,ןיגרוח םייח
 םהילע םייאמ ףאו ,תושק םינלופה םע רבדמ היה אוה .שפנו בלב רוסמ ינויצ ,והמ דחפ
 תוצראב םתימדתש זא םינינועמ ויה םינלופה .ןוטגנישוולו ןודנולל םהילולעת לע עידויש
 ,יתונולת תא םינלופל רסמ ןיגרוח .תואמצעל םייוארה םירואנ םישנא לשכ היהת ברעמה
 יבשותב תויוללעתה תעינמ לע תורומח תוארוה םע דחוימ ןיצק חולשל וחיטבה םינלופהו
 .קסיורבוב
 10 ,םייללכ םינויצ םיריצ 28 ויה הז סנכב .תוליהקה סנכב קסנימב ןיגרוח םע תינש יתשגפנ
 הדגנתה אל לארשי-תדוגא) לארשי-תדוגא 12 ,יחרזמה 7 ,םייתגלפמ-יתלב 24 ,ןויצ-יריעצ
 ןויצ-ילעופ 1 ,ןויצ-ילעופ 1 ,ייטראפ-סקלָאפ + ,(תינויצ התיה אל םג ךא ,תונויצל
 רבָעל לוזפל וליחתה רבכ םה יכ ,סנכב ופתתשה אל ס"סו "דנוב"ה .םיילאקידאר
 לכ ולבקתנ סנכב .תופיקתבו החטבב ותוא להינ ,סנכה שאר-בשוי היה ןיגרוח .םיטסינומוקה
 .תוינויצה תועצהה
 ,אריפש לאומש היה קסיורבובב "יחרזמה" שאר .דואמ םיניינעמ םישנא םע יתשגפנ םש
 ןזוא ולצא ונאצמ .השודקבש רבד ויניעב היה "ץולחה" .קוק ברה לשמ ץוצינ וב היהש םדא
 .םייללכה םינויצה לצא רשאמ רתוי ,וניתועיבתל תבשק
 םירפס-רחסמ-תיב ול היהש ,ןירפלה ריאמ לש ונתח ,ץיבוניבר לכימ תא םש יתשגפ ןכ
 לש רצוא היה ץיבוניבר לכימ .ריעב םיינויצה חורה ישנא לכל דעו-תיב שמישש ,קסנימב
 .חור ישנא לש הלודג הצובק וביבסמ זכירו ,הרות עדויו ליכשמ שיא ,הבוט חורו רומוה
 םש יתשגפנ .רוסמ ינויצו רישע שיא , ןלפק לכימ תא ןכו ,רזענת םייח הרומה תא םג יתרכה
 זוכירב ךרוצה לש יטסיסכראמ סוסיבב בוכורבל םדקש ,טסיסכראמ ןלכלכ ,ץיברוה .ד .ח םע
 .לארשי-ץראב ידוהיה םעה לש ילאירוטירט
 אוה .ץראב בשומה-שיא םימָיל ,יקסניזול יאתבש היה קסיורבובב "ץולחה" ירבחמ דחא
 .וניניב םיבר םיחוכיו ויה .ומש לע םיליפעמ תיינאל וארקו הלוגב תוחילשב ךכ-רחא גרהנ
 ףוסבל .הדובעה-תודחא לע םג ונעמש לבא ,"ריעצה-לעופה"ל חורב םיבורק ונייה ונא
 וא תואלקח ןכ ,םזילאיצוס אל ,םזילאיצוס ןכ :הדמע ונל עבקנ ץראל אובנ רשאכש ונטלחה
 .תואלקח אל
 תואצרה הצריה אוה .רגרב קחצי שאר בשי הבו קסנימב תינויצ הדיעו המייקתה ןכמ רחאל
 םהל ושכר םינויצ .תוזוחא לש ןינע זא היה .ינוגראה הנבמה לע דמע ןהכ השמו ןינע-תובר
 ןיא לבא ,הברדא -- תוזוחא :ונעט "ןויצ יריעצ" ,ונא .לארשי-ץראב תוזוחא םפסכב
 .ל"קקה ןעמל הדובעל עירפהל הכירצ וז הלועפ
 "עדוי רעד" תא ןכו "טנייה"ו "טנעמאמ" השראומ תידוהיה תונותעה תא ונלביק םש
 ונל םגרית ,תינמרג הפי עדיש ,יקסניזול יאתבש .רבוב ןיטרמ לש ותכירעב ןילרבב עיפוהש
 הז היה .ץולחה דיקפת לע ןוסלנצכ .ב לש רמאמ םש היה .תירבעל םירמאמה ןכות תא
 .ונתאמ תשרוד ץראה המ ונעדי אל לבא ,םיצולחכ םיצור ונא המ ונעדי ונא .ונליבשב שודיח



 טהב םולש
 ירוענ-ריצ

 .1904"ב קסנימב דלונ ,(ןמלרפ) טהב םולש ,רבחמה
 -רוביצ יקסעב ליעפ .1925 תנשב הלע ,ןויצ-ריסא
 .הפיח ילעופ תצעומ ריכזמכ ןהיכ ,םילעופה

 םייח לע תונורכזו תויצאיצוסא ,תויווח ררועמה םש ,תיסורוליבה הריבה-ריע -- קסנימ
 .הלמה ןבומ אולמב םיידוהי
 לש תשקה ינוג לכ לע היפנכ השרפש ,תיתוברתו תססות ,תישרש תודהי תאז התיה
 חמקה-תונחט ילעבו גיראה-ירחוס ,ןינבה-ינלבק ,תורעיה-ירחוסמ לחה -- היסולכואה
 םיחחפ ,םיטייח ,םירלדנס ,םיגגז ,םיאנב ,םיחפנ ןוגכ ,"ךמע"ב רומגו ש"ייה-תופרשמו
 וז ריעו ."םיקי'צשנירֶטאק"ו םינעבוכ ,םינעשו "שדוק ילכ" ,םינולגעו םינעצר ,םיאקסרובו
 ,םיריכשה םילעופה קבאמל ,תודמעמ-תמחלמל היסורב תונושארה תוריזהמ התיה םג
 .םהייח-יאנת לע ,"דנוב"ה תושארב
 יבא .רוסחמ ונעדי אלו ,םידליה השולש ,ונלדג ובש ,ידמל דימאה ,אבא תיב ינורכזב הלוע
 .םח ינויצ תיב תיבהו ,ריעב םידבל תונח לעב םגו הרסנמ לעב ,םיצע-רחוס
 תחפשמ תאו ץיבוניבר לכימ ,רגרב קחצי תא ,קסנימב תינויצה העונתה ישאר תא םג רוכזא
 .םירשקב יתדמע םהמעש רָצישּול
 הבש ,יתלדגו יתדלונ הבש ,תאזה ריעה לש םיוק המכ טטרשל ינא הסנמ בלבש הקעומב
 לכמ יתלוכש הבּו ,תידמעמו תימואל ,תידוהי העדות יתשכרו ,תוברתה ראבמ הפ לכב יתיתש
 .תויצאנה ףרטה-תויח ידיב החצרנש הפנעה יתחפשמ
 תעונת לע ,תוינויצה היתוגלפמ לע ,תאזה האלפומה ריעה לש תידוהיה הירוטסיהה תא
 המחלש תיטסילאיצוס-תינויצה תרתחמהו תיצולחה הרשכהה ,םילעפה-תבר "ץולחה"
 תאז .םינוירוטסיהל ריאשא תאז לכ ,ןיועו שדח רטשמ ךותב ,המויק לע שממ הינרפיצב
 ,תויצולחה-תוינויצה תוגלפמה דדומתהל ויה תוכירצ ובש הרובג לש האיפופא התיה
 ,רבח וא חא םע םג םיתעל אלא ,יאנקו שדח רטשמ םע קר אל ,המשגהלו הילעל ןתריתחב
 .םייוגה םהירבח לש וז לע הברהב התלע יטסינומוקה ןויערל םתואנקש םיקסוואי םעו
 .היאקסבוסירובו היאקסבייראכאז תובוחרה תניפב ןכשש חְוּורמהו לודגה ונתיבב ינא רכזנ
 .אנְצ ,קסיוהול ,בוסירוב םירעל וליבוהש םייזכרמ תובוחר השולש וכשמתה תיבל רבעמ
 ויה ןהמש רובה-תומדאו ןתשפה ,םהינימל םינגדה ,המדא-יחופת תודש -- הזל רבעמ
 .םיתובע תורעי וערתשה ינש דצמ .הקסה-רמוחכו הרפַמ לבזכ שמישש ,לובכה תא םירוכ
 וזו הבקסומ דצל וז ,תבכרה-תונחתל דע ךשמנו ךלוהה היאקסבייראכאז בוחר תא ינא האור
 .םלוע לש ומורב םידמועה םיאשונב םינדה רעונ-ינב דימת המָה בוחרה .הנליו דצל
 םע רכיכה ,ינוריעה ןגה ,הלודגה למשחה-תנחת ,'ץולסיבסל לעמ רשגה דע ינא עיגמ
 ןכשמ -- היאקסרוטנרבוג בוחרו ,שארב "טנאגיגה" םע ,עוניארה-יתבו ינוריעה ןורטאיתה
 הז בוחר הלעמב .עודיה םיגדה-קוש ,הגימָאנ רבעל הנופה הנטקה רכיכהו ,ריעה ירישע
 .רסאמ "תבישי"ב יתדבכתנ ויפתרמבש ,וא"ָפְנה דרשמ ןכתשה
 המוק ינב ,ץעמ ויה םייונב הפסְרֶפו הקבוכאל ,הקבוראמוק םירוורפבו תונוכשב םיתבה בור
 ,םירורפגכ ורעבש םהיתב תא הלהבב םיבזוע ויה םישנאה .תופירש תוצרופ ויה ץיקב .תחא
 ןויזחב וניניע םינז ונייה ,םידליה ,ונאו -- שפנ"ףוריחב ותדובע תא השוע היה םיאבכה דודג
 .דחי םג דירחמו ביהרמ
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 המדנ ,ןהילע תורבוע ויה תולגעהש םעפ לכבו ,תולגלגע םינבאב םיפצורמ ויה ריעה תובוחר
 .הירי-תונוכמב הרוי םילייח דודגש היה
 תא ."ץיק-הונ" םש היה ירוהל םג .הקבוראמוקב זכרתה ריעה יבשות לש טיקה םוקמ
 םיינוגבר בלח ילכאמב עפושמ היה טירפתה ,עבטה קיחב םילבמ ונייה םש תושפוחה
 .שבדב תיחיפצכ םמעט היה רכוסו תנמש תפסותבש ,םירוחשו םימודא רעי-ירגרגבו
 לומ הנכש הטיסרבינואה .ירסאמל דע הנש יתדמל הב ,קסנימ לש הטיסרבינואב ינא רכזנ
 הטלוקאפה דילש םיתמ-יחותינל ןוכמה םג אצמנ ןינבה ךותב .ינוריעה תורבקה-תיב
 והזו .דומילו חותינ יכרצל םהיתורבקמ םיירט תופוג ואצּוה ןוכמה םעטמש רשפאו ,האופרל
 ויה םירטפנה תוחפשמ ינב .ןוכמה ןמ ונתאצב םעפ אל ונילע ךתינש םינבאה-רטמ רשפ
 .רקחמ יכרצל תופוגה תליטנ לע וז ךרדב םיביגמ
 -רוביג היה םהמ דחא לכ ,ונימב דחוימ ידוהי טבש הז היה .קסנימ ינולגע לע רפסמ םילמּו

 םה ויה -- ידוהיב םייוגה דחא עגפ םא .ריעה ייוג לע וארומו ותיתיח ליטהש קנע ,ליח
 .םהידיב לפנש יוג ותואל היה יואו ,דיב לוצי םע םימעפו ,הכרעמב םיבצייתמ
 תא םיחמשמ ויה םינושארה .ריעה לש םיאבכה דודגו םיידוהיה רמז-ילכה לע -- דועו
 לש רישע ראוטרפר ךותמ ,הבְרעה םתניגנב תונותחב םתוא םידיקרמו םיאורקה תובבל
 ויהש טעמב ךא ,םילכ הברהב תעפושמ התיה אל "תרומזתה" .תוידוהי תוניגנמו תורימז
 תוחמשמ דקפנ אל יתרוסמה ןחדבה לש ומוקמ םג .שממ תואלפנ תללוחמ התיה התושרב
 .םיגוויז גווזלו תונבו םינב ברקל ולמעש םינכדשה םג בוטל ורכזייו .תולולכה
 ,שפנו בלב ודיקפתל רוסמ היה דחא לכ .םיאבכה דודגל ךייתשהש ידוהי לכל ושחר בר דובכ
 .תובהלה ךותמ ןתינש לכ ליצהלו שאה ךותל ץופקל ןכומ היה עגר לכבו
 תודסומ ורסח אל ןכ .המרב היה הרותה דומילו "תובישי"ב תעפושמ התיה תידוהיה קסנימ
 םויזנמיגורפה ,"ןקותמה רדח"ה ,םהינימל םירדח ,םילוח-יתב ,םינקז-יבשומ ,הקדצו דסח
 ,יבס לש ותומד תדמוע יניע דגנל .ןיקשופ לש ומש לע הירפסהו ךפונ-תיירפס ,ןייטשדלפ לש
 תסנכה-תיבב יאבגהו ברה ,שדוקה-ילכ תריחב תא עבקש אוה .ףיקת ידוהי היהש ,רב"םייח
 ,םידסח למוג ותוא ינא האור .תונוטלשה יפלכ םידוהיה תא גצייש "דמולמה ידוהיה" היהו
 .אבו ברקה ףרוחה תארקל הרות-דומלתה ידליל םילענו השבלה קלחמ
 תועוצקמ יפל וקלחתה ,הזל הז ויה םיכומס םבורש ,םינושה ךאלביטשהו תסנכה-יתב
 לש םמוקמ דקפנ אל הז ספיספבש ןבומכו תולגעה-ילעב ,םילבסה ,םיבצקה -- םיללפתמה
 .אשידק-הרבחהו הכאלמה-ילעב ,םידגנתמהו םידיסחה
 -יתבל םירהונ םידוהיה ויה ,תבשה שדקתהב .שממ לש תבש התיה -- קסנימב תבשה
 לע טרפב ,הב םילועה םידאהו םוחהש ,"דָאבציווש"ב .הוקמב הליבטלו העזהל ץחרמה
 לכב םיעייתסמ םיצחורה ויה -- שממ המישנה תא םירצוע ויה ,תישילשה הגרדמה
 הסיעל ףוגה תא םיכפוה ויה םתפלצהבש (םידרז יליבח) "ךאלמיזעבה" ןוגכ ,םירזיבאה
 ץחרמהמ .(םילפס) "ךאלעפעש" ךותמ םירק םימב םמצע םיפטוש ויה ףוסבלו ,תחא המודא
 םיניעה ,תואיפהו ןקזהמ הפיט תרשונ דוע םשו הפ ,םיטוחסו םיקרוממ םיאצוי םידוהיה ויה
 .הכלמה תבש ינפ לבקל םישדקתמ םהו ,תוריהזמ
 -יתבל םירהונ םינומה .חירבו רגסמ לע םירוגס תויונחהו תואנדסה ,הכאלמה-יתב ויה תבשב
 תיבה-תורקע תואיצומ הליפתה רמג ינפל .םייטרפה "םינָינמ"לו ךאלביטשל ,תסנכה
 עטליפעג ,(תודיטשפ) ךאלעגוק לש ןדע-ןג תוחיר אלמתמ ריואה ,טנלושטה תא םירונתהמ
 .םהינימל (תוארפרפ) םיסעמיצו (םיאלוממ םיגד) שיפ עטליפעג ,(אלוממ יעמ) עקשיק



 3 ירוענ-ריע

 םישגפנ ויה םיריעצהו החנמ-תליפתל דע "הֶולש םיספות" םישישקה ויה החוראה ירחא
 ."טרילפ"ב םיקסעתמו ,םהיחוכיוב םיכישממ ,היאקסבייראכאז בוחרב םילייטמ ,אתווצב
 םהישובלמ חנכהב הדובע תואלמ םירלדנסהו םיטייחה לש םהידי ויה חספה-גח ברקתהב
 ירחא תיבה תא תוקרממו תוקנמ ויה תונבהו תיבה-תורקע .ריעה ינב לש םישדחה םהילענמו
 ריינ םיאלמתמ ויה הפשאה-יחפו ,תופחרמ תוצונ אלמתמ היה ריואה .םיכוראה ףרוחה ימי
 לע ורמשש םילופכה תונולחה ךותמ ואצוהש םימחפו ץע-יבבש ,ןפג-רמצ ,יוהד ינועבצ
 חספה תארקל םילכה תא םיליעגמ םידוהיה תובוחרב .המינפ ורדחי לבל רופכה ילגמ תיבה
 ץמחה תא םיפרושו ץעה-ףכ םע דחי םתוא םירשוק ,ץמחה ירוריפ תא םיפסוא גחה ברעבו
 .גחה תושדקתהל ןכומ לכה .ףכה םע דחי
 (תויונלבק) "םידאירדופ"ב תוצמ םיפוא ,םיכרצנל "םיטח תועמ" םיפסוא ויה םידוהי
 םיבקנמ ויהש םירוחבה ןוגכ ,שממ תוצמה תיישעב ףתתשהל התיה הלודג הוצמו ,םייטרפ
 "!עריומ ,עריומ" תוקעצו ,הסיעה תשילב תוחרוט םישנהו תודח םייניש ילגלגב תוצמה תא
 .תויפאמה ללח תא תואלממ ויה (חמקה תסיע)
 םימעטמב םהיניב םיקלחתמ ,םיאובחמב ,םיזוגאב ,םירותפכב םיקחשמ ויה םידליה
 .םישדחה םהישובלמב םירדנגתמו
 רכזנ ינא .ביירדנא רקוחהו ץכ טנדנמוקה םע רהוסה-תיבו וא"פגה ףתרמב רכזנ ינא
 אל ,היסנכל ךלה אל ,סרוקיפא היה יוג רשאכ .םימחולה םיסרוקיפאה ,םיקינ'זובזָאבב
 היסהרפב ריזח לכוא תּואנק בורמ היה ,סרוקיפא היהשכ ,ידוהי .אל ותו םיהולאב ןימאה
 תונוטלשה ינפב םינישלמ ויה ,האידיאל תּואנק בורמ ,םיטסינומוקהו .םירופיכה םויב אקוד
 .תיטסינומוקה העונתה לש םינודעומל תסנכ-יתב ךופהל ושש ,םהירוהו םהיחא לע וליפא
 גהנמה יפל .ידוהיה לש תוינוציקה ןאכ תטלוב בושו -- םישנה תויוכזל םימחולב רכזנ ינא
 ידי-לע ותואנק ןיגפמ היה םישנ תויוכזל יאנקה ידוהיה .ויבא םשו ומשב םדא ארקנ היסורב
 םש לע ,'ץיבומרבא ייסיומ םוקמב ,הטנָאי ומא םש לע 'ץיבוטנָאי ייסיומ ומצעל ארקש ךכ
 .םיריעצה םיצולחה םינויצה לש םתלחנ םג התיה ןויערב וז תוקבדו ,וז תואנק .םהרבא ויבא
 דעש םיגוח הירחא הכשמו תוינויצה תופיאשה תרבגהל םוצע ףונמ השמיש רופלב תרהצה
 "ץולחה" תעונתו תוינויצ רעונ-תודוגא ןגראתהל ולחה .ןויצל הקיז לכמ ויה םיקוחר הכ
 .לארשי-ץראל הָוּוקמה םתיילע תארקל העונתה ירבח תא רישכהל ידכ תובר התשעש
 די .העונתה לש הדמעמ יונישל ואיבה יטסיבשלובה ןוטלשה תורצבתהו יטיבוסה שוביכה
 םוש החינה אל ,םידוהיה םיטסינומוקה לש הליעפה םתרזעב ,רטשמה לש השקה תופידרה
 הצלאנ קסנימבו הנבלה היסורב תינויצה העונתה .תירוביצ הלועפלו תישפח הבשחמל חתפ
 .םירסאמּ תוריקח לש ימוי"םוי ןוכיס ךות לועפלו תרתחמל תדרל ,הלוכ היסורב ומכ ,אופיא
 ונילא חלשנש ,תליא והילא אוה ,ןייטשפא והילא םע העונתב ונדבע הבש הפוקתב ינא רכזנ
 זכרמ תחילש ,ןמקראטש הינָמ םע ףינסה ר"ויכ יתדבע הינשה הפוקתב .זכרמה םעטמ
 ואב ,ןלהל רפוסמכ ,יתיבמ הלילב יתחירב רחאל .ילאגיל-יתלבה "ץולחה"ו ןויצ-יריעצ
 יחא םג ירהש ,םהידליל ונתנש ךוניחה לע הינורטב וא"פג לש םיישארה םיחקפמה ירוהל
 יחא םג יכ יתעדי אלש ,ךכ ידכ דע הרומח התיה היצריפסנוקה .רסאנ רבכו ינויצ רזעילא
 שפונה-יתבב רסאנ יחאש ררבתנ .ירוהל העתפה םג וז התיה .תינויצה העונתב ליעפ היה
 -יתבב תיתרתחמ הפיסא הכרע ,הנמנ המעש ,"םיריעצ םיטסילאיצוס-םינויצ" תעונת .ונלש
 שארו הפיחב ןמסט השמ ץראב התע םיאצמנ םהמ .וספתנ זאו ,רעיה ךותב ,ונלש שפונה
 .רוגיב ןיטקה םולש הצובקה
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 הקהלב רבח יתייה ,הלכלכל הטלוקאפב ,הטיסרבינואב הנושארה ידומיל-תנש רמג ינפל
 .ביירדנא דינואילל "םייולתה תעבש רופיס" תגצה תארקל הרזח ונכרע דחא םוי .תיתמארד
 ושרד ."תונויצ" ןוועב רפסמ םישדוח רסאמב יתבשי .םיריסאה ןיב יתייה ינאו ונרסאנ םש
 ,בייחתהל וניצר אל הליחתב .תויתרתחמ תולועפב דוע קוסעל אל בתכב תובייחתה ונתאמ
 יתקרזנ .ונתוא וררחיש זאו .ונבייחתה ,ונלש "זכרמה" תארוה יפל ,ןכמ רחאל ךא
 הקיפד העמשנ ,רפסמ םישדוח רחאל ,דחא הליל .תינויצה יתוליעפ ללגב הטיסרבינואהמ
 .םירסאמ בוש ךורעל םידמועש יתנבהו ,יתוא הריעה אמא .תוצח רחאל תחא העשב תלדב
 רקוב תונפל .םש יתאבחתהו תיקנע הרסנמל יתחרב ,ןולחהמ יתצפק ,יפרח היה ריואה"גזמ
 ששחמ .םימי העבראכ יתיהש םש .טסינומוק רבח לצא יתאבחתה הלילבו יבורקל יתכלה
 אל תוריהז םשל .קסנימ תא יתבזע ,טסינומוקה ירבחל תורצל םורגל אל ידכו ,ספתיהל
 ,בוסירוב ןוויכב מ"ק 60-כ הלגעב יתעסנ אלא ,קסנימבש תוביתנה-תיבב תבכרה לע יתילע
 .הנחתב ינשגפל ואוביש הבקסומל יתקרבה םשמו ,הבקסומל תבכרה לע יתילעו
 הדובעב יתרדתסהו ,הדובעלו רדחל יל וגאד .טסינומוק םהמ דחא ,םירבח ינש ינושגפ הנחתב
 העודי תיטסינומוק השא םע ,טסינומוקה רבחה לש ורדחב יתנמדזנ םימיל .יאבצ דרשמב
 בשוי םהמעש ועדי אל םהו .ונחחושו אתווצב הת וניתש ."אדזָאווז" ןותעה ךרוע םעו ,םשב
 לשו "ןויצ-יריעצ" לש םיזכרמהו העונתה םע רושק יתייה םש םג ירהש .ריעצ ינויצ
 .ילאגיל יתלבה "ץולחה"
 :לבוקמ היה ונלש תרתחמב ."הקנמיקאי" יורקה םוקמב דעו-תיב ןיעמ ונל היה הבקסומב
 ,הנניא תבגמה םא .סנכיהל רשפאו רדסב לכהש ןמיס הז ירה -- ןולחב תבגמ היולת םא
 הילעל םידמעומ ,היסור לכמ םירוחב ואב הז םוקמל .סנכיהל רוסאו םישופיחל ןמיס הז ירה
 .םסנרפל ךיא ,התיה היעבהו ,לארשי-ץראל
 הדובעל םירבחה תא יתאבה דחא ריהב םויב ."הקנמיקאי" ישנאל הדובעל גואדל יתלחתה
 לאש םתוא ותוארבו ,דרשמה שאר אב םוי ותואב אקווד .יתקסעוה ובש יאבצה דרשמב
 הטלוקאפה -- קאפבארהמ םתוא יתנמזהש ,יתרמא ?םידבועה תא יתחקל ןיאמ ,יתוא
 .רסאמ תנכסב הכורכ הבקסומב יתוהשש יל רווחתנ המ-ןמז רובעכ .ברע-ידומילב ,םילעופל
 יליבשב הזיו תגשהב לפיט ילאגיל-יתלבה "ץולחה" שארב זא דמעש ןוסרואינש לאומשו
 .הסידוא ךרד ץראל יתאציו

 תונכב וצר םידוהיה .הילשאב התיח ,םלועה-תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב ,קסנימ תודהי
 תישארב רשאכ ורוונוס םהיניעו ,יטיבוסה ןוטלשה תרגסמב םיימואל םידוהי םייח תונבל
 םש תא אשנש טלש היה תבכרה-תנחתב .יתכלממ דמעמ שידייל ןתינ יטיבוסה ןוטלשה
 הטלוקאפו יגוגדפ ןוכמ ,שידיי םהב דומילה-תפשש רפס"יתב ומק .תוירבע תויתואב הנחתה
 םשב רקחמל ידוירָאפ ףסאמו םייתורפס ,םינוחרי ,םינותע ועיפוה ,הטיסרבינבואב שידייל
 םתוואג .הזה םויה דע בר שידיי-תורפסו הנבלה היסור ידוהי תודלותל וכרעש "טפירשטייצ"
 לעב ןורטאית הז היה .יקסלאפר השמ תלהנהב ידוהיה ןורטאיתה לע התיה קסנימ ידוהי לש
 סרהנו עדגנ הז לכ .ראופמה ילארוכה תסנכה-תיב םינפל ,תוברתה-תיבב גיצהש ההובג המר
 .םימחר אלל תירזכא דיב
 -- לארשי תנידמ תמוקת םעו ,םייאמצע םיימואל םייחל ההימכה הקספ אל ןכ יפ לע ףאו
 םיימואלה םיידוהיה םישרשה םתוא .לארשי-ץראב םעכ תונביהלו תונבל הפיאשה םג
 .םידכנבּו םינבב םג םהיתותוא וריאשה ,םיבסהו תובאה לש םהיתובלל רּודְח וקימעהש



 רנדורב קחצי

 הדש קחציו רודלפמורט םע

 תצובק םע הלע .1901-ב קסנימב דלונ ,רנדורב קחצי ,ןָיאורמה
 .םילשוריב םיקסע-שיא .1920-ב "רודלפמורט ירוחב"

 לש תיעיבשה התיכב יתדמלו 16 ןבכ יתייה ,1917 ראורבפב ,תיסורה הכפהמה הצרפשכ
 ,םירבח המכ יל ויה רפסה-תיבב לבא ,ינא ןכו תינויצ התיה אל קסנימב יתחפשמ .היסנמיגה
 -הרומה דמע םוקמב "יבכמ"ה שארב .םהילא יתפרטצה ינא םגו ,"יבכמ"ל וכייתשהש
 .בוריקב 25 ןב ,רגיצנד תולמעתהל
 דמע ,ונל רּכַּומ אל םדא עיפוה ,1917 רבמטפסב הז היה ,תולמעתהה רועיש ןמזב ,דחא םוי
 ראשיהל רגיצנד ונכירדמ ונתאמ שקיב רועישה רמגב .םילמעתמ ונא ךיא לכתסהו דצב
 ,ראצה אבצב ןיצק היה יכ וילע רפיס ,רודלפמורט ףסוי ,שיאה תא ונינפל גיצה אוה .החישל
 ,רובידה-תושר תא רודלפמורט לביקשכ ."ץולחה" תא ןגראל ידכ ןאכל עיגה וישכעו
 יוצרו ,םוריח-ןמז אוה ןמזה .תימצע הנגה ,הנושארו שארב ,איה ואוב תרטמ יכ ,ריהצה
 בישהל ונב ץיאה אל רודלפמורט .ךרוצה תעשב ותנגהל קשנב שמתשהל דמלי ידוהי רעונש
 םוקמב-ובו ,וירבדמ ונבהלתה ונחנא לבא ,תימצעה הנגהה תורושל ונא םיפרטצמ םא דימ
 .ואיבחהל לכונ םאו קשנ ונל שי םא ,ונתוא רוקחל לחה רודלפמורט .ונתופרטצה לע ונעדוה
 .קשנ תונקל דואמ לק היה םהה םימיב .קשנ שוכרל חיטבה קלחו קשנ היה ונתאמ קלחל
 לכ ןימזמ היה אוה .הרימשל רגיצנדל לכה ונרסמו קשנ-ילכ איבה ונתאמ דחא לכ ,םנמאו
 .קשנה תא ןמשלו קרפל ודמלמו דוחל ונתאמ דחא
 357כ וסייגתה שיא 40 לש התיכמ .םודאה אבצל ונסייגתה ונבורו רבוטקוא תכפהמ הצרפ
 תא ופיקתי םינלופהש ששח היה .תיברעמה תיזחל ונתוא וחלשו ונתוא ונמיא .שיא
 ."יבכמ"לו םידומילל ונרזח .ונתוא קרפל טלחוה 1918 רבמצדב .היסורולָאב
 ונלוכ .הינגד לע ,לארשי-ץראב תונומוק לע ונל רפיסו רודלפמורט בוש ונלצא עיפוה עתפל
 הילעל הרשכהכ ,תואלקחה דומילל תוצובק ןגראמ אוה יכ ונל רמא אוה .ותוא ונצרעה
 םג אצמית רבכ םשו ,רוחשה םיה תפש לע ,םירקב היהי הרשכהה םוקמ .לארשי-ץראל
 .הרשכהל תאצל תונוכנ ונעבה .ץראל עיגהל תורשפא
 רודלפמורט .יקסרימ ןמלקו ץפח עשוהי ,ןוסלכימ םירמ ,יקסבוסוק רסיא ויה ונלש הצובקב
 .םירקל וחלשיי םשמו תוצובקה לש ףוסיא-תנחת היהת םש ,בוקראחל אובל ונל ץעי
 תאז קר ועדי םה .החפשמה"ינב קר תבכרה-תנחתל ונּוויל .1919 יאמב דחאב קסניממ ונאצי
 .ועדי אל -- לארשי-ץראל תיפוסה ונינפ תמגמ לע .םירקל םיעסונ ונאש
 לבא ,םינוסחו םיריעצ םירוחב ונייה .םייוג םע דחי ונדבע .םיזוחבוסב ונרדוסו םירקל ונעגה
 וסחיתה ,הכלהכ דובעל ונדמלשכ לבא ,ונל וגעל הנושארב .תיאלקח הדובעב םינמואמ אל
 רחאל .התעיקש דע שמשה תחירזמ ונדבע .שיא 40-כ ףירצ לכב ,םיפירצב ונרג .הפי ונילא
 החונמה ימיב .דואמ םיפייע ונייה יכ ,הנישל םישרופו הלק העש םירש ונייה ברעה-תחורא
 ."ץולחה" זכרממ תועידיל םיכחמו הביבסב םילייטמ אלא הקוחרה ריעל םיעסונ ונייה אל
 היה םימעפ .ונתדובע ביטב ןיינעתמו עיפומ היה זכרמהמ והשימ .ישיא היה ונתא רשקה
 .זכרמה םע םירבדב אבו השפוח לבקמ ונתאמ דחא
 .הגיסנל וננוכתה םיקיבשלובה .םירק לע בולינרוק רבאל לארנגה תפקתה הליחתה
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 ורוהו ,היסור-םורדל הגיסנל ךרדה תא וותה ,םישנאה תא ומשר תונומוקב םיראסימוקה
 ונל היה אל .לוכמ תוקיר ןריאשהלו ,תווחבש םייחה-ילעבו תונוכמה לכ תא ונתא תחקל
 זכרמ זא היה הב ,לופורפמיסל תגסל וניניב אופיא ונרבדנ .היסור-םורדל תגסל ןוצר
 .תולילב לגרב ונכלהו השולש"םיינש לש תוצובקל ונקלחתה ,רסאמ ששח ךותמ ."ץולחה"
 המקה ךותב ונאבחתה םימיב .הדשב הדמע ההובגה המקהו ,תואובתה ריצק ימי ויה םימיה
 .בוחורואו יקסרימ ןמלק ויה דחי יתא .םירפכל ברקתהל ונדחפ .םיניערג לע םינוזינ ונייהו
 ונששחש רחאמ .ידוהי רפס-תיבב ןכשש "ץולחה" זכרמ םע ונרשקתהו לופורפמיסל ונעגה
 .םוקמבש תוידוהי תוחפשמב ונתוא ורדיס ,זכורמב ראשיהל
 וא וגרהנ םידוהי המכ לבא ,ויה אל תונגרואמ תוערפ .ועיגה םיקזוקהו וגוסנ םיקיבשלובה
 -טפשמ םהל ףקשנו ,םיצולח ,רמולכ ,ןופצהמ ואבש םישנא המכ ורסאנש ונל עדונ .וכוה
 ףוח לע םירעה תחאב הלגתנ אוה .ותרזע תא שקבלו רודלפמורט תא שפחל ונלחתה .תוומ
 -בלצ תא והזח לע הלתו ,הפי שבלתה אוה .לופורפמיסל עיגה םוי ותואבו ,רוחשה םיה
 תייוולבו ,ילגנאה אבצב ןאטיפאקכ ויתודועתב דייטצה ,ראצה אבצב ותעשב לביקש יגרואיג
 רזח ברע-חונפל .ונלש םירוחבה םירוסא ויה םש ,תבכר-תנחתל ךלה תחא תימוקמ הרוחב
 ,םירק תדילי ,הרבחה .רסאמה ןמ ותוכזב וררחושש ונלש םירבחה תעברא ותאו רודלפמורט
 .ותכלב רודלפמורט תא גישהל םהל היה השק יכ ןכמ רחאל ונל הרפיס
 .תוזוחאה-ילעב ורזח םינבלה םיקזוקה םע יכ ,תוזוחאב דובעל ונתוא רדיס רודלפמורט
 וניכיחו .ןבלה אבצה םע רזחש ינמרג רכיא לצא הדש קחצי םע תחא הצובקב יתדבע
 .ץראל ונכרד ךישמהל ךיא תועידיל
 ץראהמ חולשל ונל חיטבה אוה .ץראל הלעו םירק תא רודלפמורט בזע טעומ ןמז ץקמ
 םיבר .םיריעצה תא סייגל "םינבלה" ולחה םייתניב .םירק תא בוזעל ונל ורשפאיש ,תודועת
 תודועתה ועיגה םייתניב .תונוש תורוצב טמתשה ונתאמ קלח .תוברקב ולפנ םיסיוגמהמ
 וישכעו ופימ םיכרותה ונושריג המחלמה ןמזב יכ רמאנ ןהבו ,ץראהמ רודלפמורט חלשש
 .שיא םיעבראכ ותאו הדש קחצי אצי הצרא הנושארה הצובקב .םירזוח ונא

 | | היסורמ םיצולח

 | | ("רודלפמורט ירוחב")

 : ןינב תודובעב
 1925 ,אצומב

 .2 םיאקסנימ םהמ
 ,(רנטר) םולהי קחצי
 .5 ,רנדורב קחצי .4
 ףסוי .7 ,רנטר םייח

 דוד .8 ,רנטר
 יקסבוסוק



 יקסבוסוק רסיא

 קסנימב רודלפמורט םע

 םע הצרא הלע ,(1967--1900) יקסבוסוק רסיא ,רבחמה
 תנשב ,"רודלפמורט-ירוחב" ,םיקא'צמירקה-םיצולחה
 לע תרבוח -- ונובזעב .םינג-ןיעב וימי בור בשי .0
 .הצרא םיק'צמירקה-םיצולחה לש םכרד

 םתעד לע תולעהל ולכי אלש ונירבח לכל ריבכ ערואמ התיה קסנימב רודלפמורט תעפוה
 םיבתכמ םגרתל ידכ רודלפמורט לא זא יתנמזוה .לארשי ץראל ץוחמ המשגה לש תורשפא
 ינוגראמ תוכומסה תורייעהמ ולבקתנש םיבר םיבתכמל תובושת הלא ויה .תירבעל תיסורמ
 םלוא ,םיזוירוק הברה ויה הלאה םיבתכמב .הביבסה לכב רהמ שיח ונגראתהש "ץולחה"
 םהיבתכמב ובדנתהש םיבתוכה ןיב ויה .רודלפמורטל ,רוביגל המח הצרעהב ונייטצה םלוכ
 הנפ וליפא דחא ."ינשה יבכמה הדוהי" םתוא הוַצי רשא לככ םשפנ תאו םפוג תא רוסמל
 םידחא םימי רובעכ קרו ,דואמ רודלפמורט תא זיגרה רבדה .םדיגה ונרוביג :ראותב וילא
 .היה ךכ היהש השעמו .וזגורל יתנבה
 ןבאב הביתכה ןמזב רזענ היה רודלפמורט .דחא ןחלוש לא ונינש םיבשוי ונייה הביתכה ןמזב
 היה ךירצשכ ,םימעפל .ומוקממ זוזי אלש תנמ לע ,ןוילגה הצקב םש התוא ,הקלחו הטושפ
 םעפב .ול רוזעל זרדזמ יתייה ,טעב הקיזחמה תחאה ודיב הריבעהל וא ,ןבאה תא זיזהל
 יוטיבכ וירבד תא יתלביק .הלא םירבדב ימצעל עירפא אלש רמאו יל הדוה הנושארה
 יתפסוה .תמאב ול השורד יתרזע יכ יתיאר ןכש ,הליגר-יתלב םג ילוא וא ,הליגר תובידאל
 יכ ,תאזכ תושעל ףיסוא אלש ילע דקפו היולג המיחב ילא הנפ זא .הזה רבדכ תושעל אופיא
 אל ,דואמ יב ועגפ םישקה וירבד ."והשימ תרזעל קוקז ינא ןיאו תחאה ידיב יל בר יחוכ"
 .הבר הכובמב יתדובע תא יתכשמה .יחל-תריטס גפסש דחאכ יתייהו ,אטח לכ יב יתשגרה
 .ףטלמו ךר ןוטב ורמאנ וירבד .הרמגנ םויה תדובעש ,יל עידוהו רודלפמורט םק יתחמשל
 ןולחה תידי לע יולת היהש וליעמ תא דירוה ,ןולחל שגינ אוה .ולוק תא יעמשב רשואמ יתייה
 רודלפמורט .יתזעה אל ךא ,ליעמה תא שובלל ול רוזעלו תשגל ינוצר היה זע .ושבול ליחתהו
 ןוראוצה תא האירבה ודיב םירמ ךכ-רחא ,דחאה לוורשה ךותל תבתותה ודי תא סינכמ היה
 הרקה תחלקמה ירחא ול רוזעל וילא תשגל יתזעה אל יכ ,יִניע יתלפשה .ינשה לוורשה םע
 ,ןכבו" :ילא רמאו יפתכ לע האירבה ודי תא ךמס וליעמ תא שבלש רחאל .ונממ יתלבקש
 .ונדרפנ בוחרב ."ךלנ ,*קוזוב ישאב
 םע םילשהל הצור אוה ןיא .וחורל יתנבה .ותוגהנתה תא בטיה ימצעל יתרריב יתיבל ךרדב
 ךכ-לכש ,"םדיגה ונרוביג" הינפה םע בתכמה רכז יבלב הלע העש התוא .אוה םומ-לעבש ךכ

 .הביח וא ןוצל ךותמ חיכש יוניכ ,םידדוש שאר :תיכרותב *
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 ותואמ ברוצה ינובלע תא ול יתחלס יבל קמועמו ,םייתעבש הרבג וילא יתצרעה .ותוא זיגרה
 דחא בתכמב .םוגרתבו םיבתכמ תאירקב ךישמהל העובקה העשב יתאב תרחמל .םוי
 ,םירשע ןב רוחב "ץולחה"ל רבחכ לבקל ול רתומ םא ,םש "ץולחה" ריכזמ לאש קסיורבובמ
 .תונובשח-תלהנה -- ועוצקמ .אוה רגיחש אלא ,תירבע בטיה עדוי ,תולעמה לכב ןיוצמ
 יחרכ לעו ינזריז רודלפמורט לבא ,ויתושגרב עוגפל יתיצר אל ןכש ,האירקב יתהמהמתה
 םדוק םיקוקז ונא :ותבושת יל ביתכה היבו-הינמו תוניצרב בישקה אוה .האירקב יתכשמה
 ואלמיש םילייח ,םייאבצה םייחה יישק לכב דומעל ולכויש ,לוספו םומ םוש ילב םילייחל לכ
 ינרק תחת ,שוכמו רדעמ ,תֶא תדובע -- תושקה תודובעה לכב םידבוע לש דיקפת רקיעב
 -ילהנמ םג ,םנמא ,ושרדיי .תולילב שפנה לעו שוכרה לע הרימש תדובעו ,םויב תטהול שמש
 םתויה ירחא תורושה ךותמ ואציש םילייחל ריאשנ ולא תודובע םלוא ,תונובשח
 תאשל םהילע היהי רוסא ,תובר םינש ךשמל םעה תדובעל ורסמתי םילייחה .םידילאוניא
 םתיב תא תונבל םישפח ויהי ,םעה תבוטל הדובע-תונש הברה ירחא קר .המ-ןמז ךשמב השא
 .תויביטרפואוק תוצובקב
 .תימצע הנגה דוסיי לע ןודתש הפיסאל םיוסמ םוקמל ברעב אובל יל רמא תושיגפה תחאב
 ,םיפסאנה בור .ריעה ךותב תויוצרפתהל םג ששח היהו ,הביבסב וטטוש תוללותשמ תויפונכ
 ."ץולחה" ירבח ןיבמ ויה ,שיא םירשעכ
 חדקא יתלביק םימוי רובעכ .רודלפמורט לש ותוסחב תימצע הנגה תגולפ הנגראתנ ףוסבל
 זכרמה רבח ויתועיסנמ קסנימל רזח ןמז ותואב .יתכייתשה ותגולפלש ,יקצירוג םהרבא ידימ
 די-לע תוריכזמב המיענה יתבוחמ ינורטיפו ,קו'צשור בקעי ,"ץולחה" לש ידארגורטפה
 .רודלפמורט

 המ-ןמז דובעל םירקל ועסי רשא שיא רשע-םינש לש המישר ןיכהל זא וליחתה ונלש ןוגראב
 ,'ץרֶאק ,לופוטסבֶס ףוחה ירעל םיבורק םתויהב ,הנושארה תונמדזהבו ,תיאלקח הוחב
 ףתתשה םישנאה תריחבב .לארשי-ץראל םשמו ,אטשוקל ועסי ,הירוטפבָיו היסודואיפ
 ונאצי 1919 יאמב דחאב .רשע"םינשה ןיב יתללכנשכ ירשאל לובג היה אלו ,רודלפמורט
 ,ונינפל רפסמ םימי קסנימ תא אצי רודלפמורט .תבכרה תנחתל ,ןוסלכימ םירמ וניניב ,ונלוכ
 .םירחא םיזכרממ ונומכ םיצולח תאיצי דוע רדסל וילע היה ןכש
 התיה תבכר לכ .םירק תנגהל זא חלשנש אבצה יכרצל קר תבכרה השמיש ךליאו בוקראחמ
 ונתושרל רסמייש ונעידוה רודלפמורט .המורד םהינפו ,יצה יחלמו םילגר ,אבצ-ישנא האלמ
 ונילא ושגינ תדמוע תבכרה דועב .היה ךכ ,םנמאו .המורד תכלוהה תבכרב דחא אשמ-ןורק
 .טעומה ונרפסמ ליבשב ידמ חְוּורמ והואצמו ןורקה םינפ תא ּונחב ,םידחא םילייח
 לכב ,םידוהי" :ןוטרל וליחתהו ןורקל וקחדנ םה .ןורקה תיצחמ ףכית םהל עיצה רודלפמורט
 הנע רודלפמורט ."םכל הארנ תבכרה זוזת ךא ;תומוקמה תא וספת רבכ םה -- הנפת רשא
 ודי תא ומירהב ,וירבד תא ואשנב דמע רדהנ לספכ .ףירח םואנב םדגנ םקו תושק םהל
 םירבדב דחא לכל הנע אוהו ,תונוש תולאש לואשל וליחתה םילייחה ,אלפ הז הארו .המורגה
 ."דיה-רסח" תא ללהלמ וקספ אל םילייחהו ,םידידי ונייה העש רובעכ .םיעלוקו םינונש
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 .1901-ב קסנימב דלונ ,גרבדלוג ןנח ,ןָיאורמה
 .ביבא-לתב .1921-ב הצרא הלע

 התיה אמא .הבר תוקחדב ונייחו .ונתיבב היה רדחה .דימלת םירשעכ ול ויה .דמלמ היה יבא
 תקלחמ התיה .תוגועו ןיי תרכומ התיה םיגחה דובכלו ,םירמש תרכומ התיה איה .תסנרפמה
 תסנרפ רקיע הזמו .םירמש תונקל םישנ התיבה ונילא תואב ויה ןכו התרוחס תא םיתבל
 .החפשמה
 ידומיל יבא ינדמיל םירהצה-רחאו הכאלמל רפס-תיבב רקובב יתדמל 1912-1909 םינשב
 תנומת םע רמג-תדועת יתלביקו ,1912 תנשב רפסה-תיבב ידומיל-קוח תא יתרמג .תודהי
 להנמה .ןואילופאנ דגנ תדלומה-תמחלמל םינש האמ תאלמל ,בוזוטוק ליאכימ לשרמדליפה
 ידיקפ ,םייוג ויה םינחובה ,םירצונ םג ודמל הז רפס-תיבב .ץיבופוז ומשו ידוהי היה ונלש
 .תיסורה הלשממה
 יכ ורמא תועומשה ."דנּוּב"ה ירחא הטונ היה תוינוניבהו תוינעה תובכשהמ ידוהיה רעונה
 ירבח ויה תויונחב םינבזה םג .ואסכמ ראצה תא דירוהל ףאושה ינכפהמ ןוגרא אוה "דנוב"ה
 םילגלגמ ויהש םינוסח םירוחב ,םיגיראה תויונחב םינבזה ונמנ םהלש תיליעה םע ."דנוב"ה
 .גירא-תוליבח
 ריהזמ דיתע הז -- תונחב ןבז תויהל יכ יל המדנ .הירטנלג תונחב ןבז היה והילא יחא
 ויה םהיאושינ רחאלו ,םירז לש תויונחב דובעל םיליחתמ םינבזה ויה ,ליגרכ .יגוסמ םישנאל
 אל ךא ,הדובעל ימצע יתעצהו תויונחב יתבבס .ןבז תויהל יתטלחה .םהלשמ תונח םיחתופ
 התיה בורל .הדובע-תוכשל אלו םייעוצקמ םידוגיא זא ויה אל .ןטק יתייה יכ ,ינלבקל וצר
 םינבזל רכָשה ."םדא-ןבל ותושע"ל העיצמו תונחל הלש "טישכת"ה תא האיבמ םאה
 ויה םידבוע .ךרפ-תדובע תאז התיה .םינש שולשל לבור 100 זא היה םיגיראה-תויונחב
 תא םירדסמו הריגסה רחאל םיראשנ ןכמ רחאלו ,ברעב 7 העש דע ,םינוקה תורישב ,תונחב
 איבהל םיבייח ויה םיריעצה םינבזהו ,תונוש םירעמ םינכוס ויה תוחוקֶלה .תוחוקלל תוליבחה
 תונטקה תורייעהמ ,ליגרכ ,םיאב ויה םינכוסה .םהלש תוינסכאל תונמזהה תא םהל
 תא ולביקש רחאלו ,םינימזמש המ םינימזמו תויונחב םויה ךשמב םירבוע ,הביבסבש
 הכשמנ ךכו .םהיתורייעל הרזח םיאצויו הקדוו קובקב םיתוש ויה ,םהלש תוינסכאב תונמזהה
 .תוצח דע םימעפלו הלילב 11 דע םינבזה תדובע
 ילע ץילמה ןחובה .הובג רפס-תיבב םידומילה ךשמהל יתנחבנ ,רפסה-תיב תא ירמגב
 ,תונחב הדובעה ירחא ךשמנ יבל לבא .ןיקשופ יריש תא הפי םלקדל יתעדי יכ ,יתלבקתנו
 -ןב ינא יכ וינפל יתנעטו להנמל יתאב .ידומיל תא קיספהל יתטלחה .יחא והילא דבעש יפכ
 ינרטפ ךא ,םידומילל אובל ינוויצ ,יוג היהש ,להנמה .תבשב בותכל יל םישרמ ןיאו םיקודא
 יתרדענ .המ יהיו רפסה-תיבל דוע תכלל אל יתטלחה ינא ,םרב .תבשב בותכל הבוחהמ
 הצור ,םידומילב ךישמא אל יכ יתשקעתה ,תיבב רבדה עדונשכ .בוחרב יתטטוש ,םידומילהמ
 םינבזה דחאו ילזמ לזמתנ הנהו .הדובע םוקמ יל ואצמ אל יכ ,לטב יתכלהתה .ןבז תויהל ינא
 אוה .ולשמ תונח ול חתפו השא אשנ ביוטלקרוט לש הביתכ-יכרצל תיאנוטיסה תונחה לש
 .1913 תנשב הז היה .תובורמ תורצפה רחאל הדובעל ינלביקו ימא לש החפשמ"בורק היה
 דע הכשמנו רקובב 7 העשב הליחתה הדובעה .םינש שולשל לבור םיעבש קר עבקנ ירכש
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 םינוק ונייהו תויונחה לע תרזחמ התיה השא ,התיה אל החוראל םירהצ-תקספה .ףשנב רחאה
 םינוק ונייה תוריפה תנועב .תורישה בגא םידעוסו הניבג ,חולמ-גד ,םיכעכ ,םחל הדימ
 התיבה ונאובב קר .הדובעה"םוי רמג דע שבי לכואב םיקפתסמ ונייה ךכו .םיסגא וא םיחופת
 .םח לכוא םילכוא ונייה
 דובעל יתראשנ .ינמרגה יבשב לפנו אבצל חקלנ תיבה-לעב .המחלמה הצרפ הנש רחאל
 .התואנ תרוכשמ לבקל יתלחתהו להנמכ תונחב
 .ריינה יקסע תא גושגש דקפ ,קסנימל תיזחה ברקתה םע ,הנושארה םלועה-תמחלמ ימיב
 אבצה יכרצל ריינ םינוק ויה םידודגהו תוגולפה יאנספאו ,הביבסבו ריעב זכרתה בר אבצ
 לכמ םיוסמ םוכס םהל ושירפיש םישקבמ ויה אלא ,חקמה לע ודמע אל וללה .ונלש תונחב
 ינא .ונגהנ ךכו .השפוחל םתאצ םע םהידלילו םהיתושנל הנתמ תונקל ולכוי ןעמל ,הינק
 רבדהש הרקמב יכ ,תיבה-תלעבל חונ היה הז רודיס .םיאנספאה םע ןתונהו-אשונה יתייה
 .ריעצ רענ ךכב קסע יכ ןועטל היה רשפא ,הלגתמ היה
 תחאו ,ונכוש רשאב ונכוש וללה .תיזחהמ םידוהי םיטילפ תואמ קסנימל עיגהל ולחה
 םייח .םיילענל תשורח-תיב לש שוטנ ןינב ,"דוחורטסיב"ב התיה םהלש זוכירה-תודוקנמ
 םירומה דחא .םיברעב תירבע יתדמל ינא םג .תירבעל ברע-ירועיש םש ןתנ הנבוקמ רזענת
 םג יתואצמתה התבר תירבעה ידומיללו ןהל תודוהו .קראמיינ ומשו קסירבמ ידוהי היה ילש
 םש עיפומ היה םיקרפל ,תונוש תואצרה םג םש ונעמש .תידוהיה היעבהו תוינויצה תולאשב
 ,ןיכלמ רב-בד םג םש היה .קסנימ תוביבסב יאבצ אפורכ זא תרישש ,יקסבוחינר'צ לואש םג
 תירבע ,שידיי :תופש שולשב םירפס סומע דימת ךלהתמ היהש ,קסנימ תוביבסמ טילפ
 .תונויצל ינבריקש אוהו .תיסורו
 ונלצא עיפומ היה ,םידומיל-תרגפל קסנימל עיגמ היהש ,איהה תעב טנדוטס ,ןלפק רזעילא
 התיה ריעה לכב .רמצ-ירבדל תונח וירוהל התיה "תויונחה ןיב" תטמיסב ."דוחורטסיב"ב
 הלודגה תונחה התיה ,ןלפק םהרבא ,רזעילא לש ודודל ."תירמצה לחר" ותבס תמסרופמ
 תותבשב ונתוא סנכמ היה ןלפק רזעילא .עדונ ינויצ ןקסע היה אוהו ,ריעב םיגיראל רתויב
 אוה .ץראב ותעשב היהש םדא ,סילרַמ ונילא אב היה ןכ .תונויצה לע שידייב ונל הצרמו
 רחאל .תויללכ תולאשב וניקפוא תא ביחרה ףאו תידרפס הרבהב תירבע ונתוא דמיל
 םידומילל גוחב הטיסרבינואב הצרמ היה ,ריעב יטיבוסה ןוטלשה ססבתהשכ ,הכפהמה
 .בלה ץבשמ רטפנ ,תמ והואצמ ךא ,ותוא רוסאל וא"פגה ישנא ואב 1925 תנשב .םיירבע
 -תיב רעש דיל ופסאתה םילעופ ינומה .1917 ראורבפב הנושארה הכפהמה ידה תא ינא רכוז
 רתויב זע םשור ךא .דארגורטפב תוערואמה לע ורפיסו ץיבורוטנק לש ןיטיפטל תשורחה
 םילגד םע םינומה-ינומהו ,ךליל חיר ,ביבא .1917 תנשב יאמב-דחאה תגיגח יב התשע
 .שמשה ןיעל יולג לכה .תורומזתו
 המאנו ,"דנוב"ה ישנא םג ופתתשה הכולהתב .תססות תירוביצ תוליעפ לש הפוקת וז התיה
 ומק ."תיממעה הגלפמ"ה ןכו ס"ס ידירש וצצ .הגלפמה ישארמ ,ןמכיו-ןיקמורפ רתסא
 ןויצ-ילעופ .םיטסילאירוטירטה ידיב התיה םתלהנהש ,ע"זֶאו ט"רוא תודסומה יפינס ריעב
 םיפקות ונייה .םיחכוותמו םימשה-תפיכ תחת תופיסא ונייה םיסנכמ .יבמופב עיפוהל ולחה
 ,םיטסינומוק ושענ רבכ "דנוב"ה ירבח בורשכ ,םימיל ,ינרוכז ."דנוב"ה תא סומלופ ירבדב
 ץראב םישפחמ םתא המ :ונעט רבעשל-םיאדנובה .לודגה ריעה-ןגב רעונ לש הפיסא הכרענ
 רחאל םג יכ יתנעט ינאו .יוגל ידוהי ןיב תישפחה ונצראב לדבהה המ ?םיקחרמב הרז
 .ץראל הילעב אלא םידוהיל ןורתפ ןיאו ,תוימשיטנאה קספית אל הכפהמה
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 הנתשי אלש ןמז לכ ,םלועב םידוהיה בצמ תא הנשת אל ץראל הילעה יכ בוכורבמ ונדמל
 הנבמה תא ורקיעמ תונשל ונילע ץראל ונעיגהב יכ ונעדיו .םידוהיה תוסנרפ לש הנבמה
 ןותעמ ונל עדונ הנהו .ונצראב םזילאיצוסה תא תונבל לכונ ךכ קרו ידוהיה םעה לש ילכלכה
 :וניתופיאש תא םלוה העצמו "םילאקידאר ןויצ-ילעופ" תגלפמ לש המויק לע יאסידוא
 םהב וניארש ,"ןויצ-יריעצ" םע תפתושמ הפש ונאצמ אל .תויצולחו תירבע ,לארשי-ץרא
 .םידימאה ינב תא רקיעב זכרמה גלפ
 ישארמ .םילאקידאר-צ"עופ תעפשהל ןותנה "ץולחה" ףינס תא ונומיקה םימיה םתואב
 ןמזב קסנימב ראשנש ץראב "הילצרה" היסנמיגה דימלת ,לגוק םייח קסנימב ויה וידסיימ
 הדוהיו רודלפמורט ףסוי םג רוקיבל ואב .ןוסניולו ,ןולוח תיריע שאר םימָיל ,המחלמה
 :ונתוא םיפקות ויה םיאדנובה .םיחכוותמו םיסנכתמ ונייה ברע-ברע .(גומלא) ץיבליפוק
 םינוע ונייה ."? ןויצ-יריעצ לש םינגרובלו ,םילמעה תובכש ינב ,םינבזו םילעופ ,םכל המ"
 ."לארשי-ץראב , ונצראב לבא ,םזילאיצוס דעב ,הכפהמ דעב ונא םג" :םהל
 ןויצ-ילעתפ" לש "ץולחה" ,ונחנא וליאו ,םירבח תואמ ויה יללכה "ץולחה"ב
 .טעמ-יתמ ונייה ,"םיילאקידארה
 ץולחה" יפינס דסיילו תורייעב בבוסל לחהו תורפס םשמ איבה הסידואל עסנ והילא יחא
 .שיא תואמ-שולשכ לכה-ךסב ונינמ .הגלפמה ריכזמכ ריעב יתראשנ ינאו "ילעופה
 יבצ ,םירבח ינש .םיטסינומוק אלו םיטארקומיד-לאיצוס ויה םתישארב קסנימב ןויצ-ילעופ
 יכ ,הלשממהמ ןודעומ ולביק םה .םבג לע הגלפמה תא ואשנ דחא טנדוטס דועו דנאלדירפ
 לאכ םהילא וסחיתה תונוטלשה .הדעסמ םש ורדיסו ,תונויצה תא ופדר םרט םהה םימיב
 .תיטסינומוקה הגלפמל ןמזה תצורמב ורבע םבורב ,םנמאו .תיטסינומוקה הגלפמל םידמעומ
 ,יקסבוטנ'ז היה ריעה שאר .ןהב ופתתשה תוגלפמה לכו ,היריעל תוריחב וכרענ 1917 תנשב
 ,ןלפק םהרבא ויה םידוהיה יגיצנ .ץיבקשורמא ,ינלופ גיצנ דוע ותאו ,קסנימ דילי ינלופ
 .םיטסינומוקו םיקיבשנמ ,ר"ס ,"דנוב"המ םיגיצנ ןכו םינויצהמ רגרב קחציו רגרב הדוהי
 -תצעומל רחבנ והילא יחא .ריעב םילעופה תצעומלו הליהקה דעול תוריחבב םג ונפתתשה
 .שא-תובהל יבצוח םיינויצ םימואנ םש םאונ היה אוהו םילעופה
 רופלב תרהצה תגיגח יל הרוכז .1918 ראוני דע 1917 רבמבונמ ריעב ויה םיקיבשלובה
 הרדתסה ."לוש"דרָאכ" ראופמה תסנכה-תיבב סנכתה רוביצה ,יטיבוסה ןוטלשה ימיב ,ריעב
 .דועו ןיטשפג ר"ד ,סוקצורב ר"ד ומאנ .םידוהי יפלא לש הנגפה ןיָעכ הילאמ
 דעוב ריעב םיירוביצה םייחה וזכרתה םינמרגה ימיב .ריעל םינמרגה וסנכנ םיטיבוסה ירחא
 דוד םינברה -- לארשי-תדוגאמ :םללכבו ,תוגלפמה לכ יגיצנ וב ופתתשהש ,הליהקה
 .לבבורז בקעי -- ןויצ-ילעופמ ,ןיקמורפ רתסא -- "דנוב"המ ,ןיטשרק רשאו ץיבודלז
 יבצ ויה םיטסינומוקל ורבעש ןויצ-ילעופ ינושאר .ריעל םיקיבשלובה ורזח הרהמ דע
 באו -- ןויצ-ילעופ זכרמ ישנא רוקיבל זא ואב קסנימל ,זואהנזור המיילו דנלדירפ
 .ןישח רדנסכלאו ץיבומרבא
 הזב היה םיטארקומיד-לאיצוס ןויצ-ילעופ ןיבל ,םיילאקידאר ןויצ-ילעופ ,וניניב חוכיוה
 דעב םש םחלי הלוגב ראשיהל לוכיש ידוהי לכ :רמולכ ,ירוטסיה יכיטס סצורפב ולגד םהש
 .לארשי-ץראל תולעל ךירצ ,וצראב םוקמ ול ןיאו ותדמעמ קחדנש ימ וליאו ,םזילאיצוסה
 .ץראל תולעל ידוהי לכ לע הבוח יכ ,ונעט ונחנא וליאו
 הפשכ שידייב ודדיצ תוידוהיה לאמשה-תוגלפמ לכ .תירבעל סחיה יבגל םג ןפוד-יאצוי ונייה
 ונתפש ןכלו םיעדוי םניא שידיי רשא םידוהי םג ץראל ואובי :ונרמא ונחנא וליאו ,תימואלה
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 ."ןיקשיסוא לש םיקאזוקה" םשב ונידגנתמ ונל וארק ןכאו .תירבע איה
 ונייה ברעבו ,חבטמכ תיבה שמיש םויב .היאנלידאגוב בוחרב היה ונלש הגלפמה ןודעומ
 דימת ויה םיחתופה .םינוש םיאשונ לע תואצרהו תופיסא ונל ויה ברע-ברע .םש םיסנכתמ
 .הלודג הירפס םג םש ונומיקה .האצרה ןיכהל םהילע ולביקש הרושהמ םירבח
 םידוהיו םיבר םיגורה ויה .תידוהיה היסולכואב תוללעתהה הלחה ,ריעל םינלופה וסנכנשמ
 -תודובעל תובוחרב םידוהי םיספות ויה םינלופה .םיתבב ורגתסה םידוהיה .וכוה םיבר
 יכ ןעטו ריקה די-לע יתוא דימעה ינספתש לייחהו ,בוחרב יתספתנש ינרוכז .המודכו םישיבכ
 .רעשה תא הרזח ורגסו המינפ ינוסינכה םידוהיו תיבה לש רעשה חתפנ עתפל .טסינומוק ינא
 .םיבר םידוהי דועו יתספתנ תרחא םעפ .רוצעל רבכ קיפסה םישנא המכ ןיחבה אל לייחה
 .למשח רואל ,ףשנב רחאה דע ונדבע .אשמ-תונורק תסמעהל ,תבכרה-תנחתל ונוליבוה
 .ונתנ אלו ,הדובעל בוש ונוספתי לבל ,ונדבעש ךכ לע רושיא ונשקב ,ונוררחיששכ
 ואטנגרומ עיגהש דע ,'וכו םנקז תא םיזזוג ,םתאנהל םידוהיב םיללעתמ ויה "םיקי'צרֶלַה"ה
 .וקספ תויוללעתההו ,הריקחל תירבה-תוצראמ
 הליהקה דעוב ,םיכרצנל הרזע וקליח ,םיחבטמ וחתפנ .הקירמאמ הרזע עיגהל הליחתה
 -ילעופ תא ,והילא יחא גציי םיילאקידארה ןויצ-ילעופ תא .תוגלפמה לכמ םיגיצנ ופתתשה
 תחאב .ןיקמורפ רתסא התיה "דנוב"ה תגיצנ .לבבורז בקעי -- םיטארקומיד-לאיצוסה ןויצ
 ,ןכ םא ,ימלוע ידוהי םואל ןיא יכ םינעוט םתא ירה :"דנוב"ה דגנכ והילא יחא ןעט תובישיה
 ףסכ תחקל ונל רוסא ,ןכא :הרמא ןיקמורפ רתסאו ?הקירמא ידוהימ הרזעלו םכל המ
 .הקירמאב םילעופ לוצינמ אב ףסכהש םושמ ,הקירמא ידוהימ
 -חרזמב םימורגופה רבדב רוקחל ינשה לנויצנרטניאה םעטמ תחלשמ םג העיגה ןמז ותואב
 ונכתשה םה .הילגנאמ ואש סמותו הינמרגמ ןהכ רקסוא ,תפרצמ לדונְר ונמנ המע .הפוריא
 לכ ירחא םיבקועה שרח-ירטוש תשחור הביבסה יכ יולג דוס הז היהו ,"הסידוא" ןולמב
 לע ףסאנש רמוחה תריסמ תא עונמל ושקיב םיינלופה תונוטלשה .ןולמל תשגל הסנמה
 ןויצ-ילעופ םשב עיפוהל דיקפתה לטוה תחא הרבח לעו ילע .םינלופה תוללעתה
 תרשרש תא ונרבע ךכו ,הקיתב רמוחה תא האיבחה הרבחה .הדעוה ינפל םיילאקידאר
 .רמוחה תא םהל ונרסמ .הפי ונתוא הלביק תחלשמה .שרחה-ירטוש
 .ז"עלב "הימראנוק" ,םיקזוק םישרפ וסנכנ םינושאר .ריעהמ םינלופה תחירב יל הרוכז
 אבצה .םינלופ ונשפיחו תובוחרל ונאצי ,םיקיבשלובה תא וניארשכ .הלילה לכ רע יתייה
 ותוא ריבענ ונחנאש ידכ ,ונידיל ותוא ורסמ ,ינלופ ספתנשכו ,ולשב קוסע היה םודאה
 .הבר התיה החמשה .ונל ומרגש לבסה לכ לע םינלופב ונתלוכי לככ ונמקנתה .זוכירה-םוקמל
 .םיררחשמה םיקיבשלובה ינפ תא םדקל אצי ,ץיבוניבר רזייל 'ר ,קסנימ לש ישארה ברה םג
 .תויונחבו ץיבוניבר לכימ לצא םירפס ונינק .היאנלידאגובב ונלש ףינסה תיירפס תא ונלדגה
 .לכה ומירחה ,םוקמב םיקיבשלובה וססבתהשכ ,רבד לש ופוסב
 .שידייבו תיסורב ,םינותע ינש ועיפוה ."טא'צֶפדורטנצ"ב דובעל יתסיוג םיקיבשלובה ימיב
 לע םיקיבדמ אלא ,רתויב םצמוצמ היה םיקתועה רפסמ ,הריכמל םתוא םיאיצומ ונייה אל
 ורקיב ריעב .תוכומסה םירעל םינותע תוליבח םיחלוש ונייה ןכ .םייבמופ תומוקמב תוריקה
 המ .ןותע גישהל וצרש ,תובשחמ-לעב רפוסהו יקסני'צשל בקעי ןוגכ ,םישיא המכ זא
 םילייחהו ךרדב תוחתפנ הדשה-ירעל וחלשנש םינותעה תוליבח יכ ונל עדונ ?ונישע
 -ירעל חלשנה רפסמה תא ונתחפה ןכב .תוירגיס םינותע יערקמ םיללוגמ תבכרב םיעסונה
 .םינוש םישיאל םינותע ונקפיסו הדשה
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 םש ףתתשהל וילע היה .ןילרבל -- יקסני'צשלו הנבוקל קסניממ עסנ תובשחמ-לעב
 ילא ףרטצת אמש .יל תתנש םינותעה לע ךל לומגל לכּוא המב :ינלאש .דעו הזיא תבישיב
 .ץראל תולעל אלא שקבמ יניא :ול יתינע ?ןילרבל
 לובגה תחרבה ידי-לע אלא ץראל תולעל ךרד ונל ןיא יכ הנקסמ ידיל ונאב ןמזה ךשמהב
 ,ףרוח-תלגע ול התיה .םולשת תרומת לובגה תא ריבעמ היהש דחא יוג ונאצמ .הינלופל
 ויה ףרוחה-תופוס .הנליוול ךרדב ונ'צדולומלו הנסארקל םשמו ,ץיבוקשודאר ךרד היה עסונו
 .גלשב םידעוצה תובקע תא תושטשטמ
 .תוגוז המכ דוע םהירחאו ,הנליוול ועיגה םה .וירבח ינשו והילא יחא ויה םיאצויה ינושאר
 ףרוחה-תלגעב ונבכש .1921 ראונאיב הז היה .ישילשה חולשמב תאצל ךירצ יתייה ינא
 .ךישחיש דע תוכחל ונילע היה םש .תחא הזוחאל ונעגה ,רקובה ריאהשכ .הלילה לכ ונעסנו
 יוגה ונסינכה זאו ,תונוטלשה ידיב ונתוא רוסמתש וא קלתסהל ונילע התוויצ הזוחאה תלעב
 :ונל רמא אוהו ןטק רשג דע ונעגה .םויה רואל םיסוסב קופדל לחהו ףרוחה-תלגעל הרזח
 .הינלופב םתאו רשגה תא ורבע
 ,ונתוא רוקחל וליחתה .ינלופ רמשמב ונלקתנ ,רשגהמ רפסמ םידעצ ונקחרתהשכ .ונרבע
 דוע ונרבע ,ונפסכ תיראש תא םהל ונרסמ .םתא רשפתהל ךירצ :ונל רמא יוגהו ונא ןינמ
 תא ומירחהו ,ונלש םיצפחב וטטיח .ונל היה אל רבכ ףסכ .רמשמ בושו -- ךרד-תרבכ
 דחשל המב ונל היה אל ,ינלופ לייח ונשגפ בושו ונכרדב ונכשמה .ונשפנל ונובזעו ןוזמה
 ידי תא ורלואב רקד סעכ בורמ ,ותא קבאיהל יתלחתה .היסורל ונריזחהל םייא ןכ-לעו ,ותוא
 אוהו ,אפורל ינואיבה םה .ילש םידוד-ינב ,םיאקסנימ ונאצמ םשו הנסארקל ונעגה .קלתסהו
 דקפמב ונלקתנו אפורהמ ונאצי .עצפה תא יל רופתל לכוי רקובב תרחמל קר יכ רמא
 התע הז ונאב יכ ול ונרפיס .לובגל וכילוהש םדה תובקע תמחמ דרטנש םוקמב הרטשמה
 ידיב הלע רקובב תרחמל קר ,רהוסה-תיבב הלילה לכ ונבשיו ,ונתוא רסא אוה ךא ,קסניממ
 .ונתוא ררחשל יבורק

 קסניממ "ץולחה לעופה" ירבח תצובק
 (1921 תנשב ביבא-לתב השענ םוליצה)

 לקניפרּוג םחנמ (5 ,גרבדלוג ןנח (4 ,... (3 ,גרבדלוג והילא (2 ,דלָאפכוה ןנח (1 :(לאמשל ןימימ) םיבשוי
 לגּוק םייח (2 ,הקנילוד חספ (1 :םידמוע



 ןיריבז קחצי

 "ץולחה" םע

 ,(1983-1904) ןיריבז קחצי ,ןיאּורמה
 ןוגרא יליעפמ .1927-ב הלע .ןויצ ריסא
 .ביבא-לתב בשי .קסנימ יאצוי

 םכל המל" :יחא ינפבו ינפב ןעוט היה אוה .הצרא ונתיילעל דגנתה אבאו ,יתד תיבמ יאצומ
 ולוקב ועמש אל יחא ."ופרטצת זאו ,ץראה תא ונבי ,תצק וכח ?םינושארה ןמ תויהל
 יתראשנ ינא ,1921 תנשב ץראל ולע םשמו ,הנליוול ורבע ,ינלופה ןוטלשה ןמזב ,1919"בו
 .קסנימב
 דומילב האטבתה "ץולחה"ב ונתלועפ .ילאמשה ,ילאגילה "ץולחה"ל רבחכ יתפרטצה
 םירושקה םינוש םיאשונב תואצרה ונעמש ןכו ,תינויצה העונתה תודלות ,ץראה-תעידי
 -יתבב וליפאו םייטרפ םיתבב וניתופיסא תא םימייקמ ונייה ,תרתחמל ונדרישכ .ץראב
 .תורבקה
 םיקשמב הרשכהל ,םירקל םישנא םיחלוש ונייה ןכ .תוחחפב ונמצע תא ונרשכה קסנימב
 רחאל .1923 תנש ףוסב ,הבקסומב "ץולחה" תדיעוב ריצ יתייה ."ץולחה" לש םייאלקחה
 .תרתחמל ונדריו תוילאגילה הלטוב הדיעוה
 ןקחשה היה אוה ,סלאכימ המלש םע ידוהיה יאבקסומה ןורטאיתה קסנימב רקיב םעפ
 .האצרה לכל םיאב ונייה ,םיריעצה ,ונא .שידייב ןורטאיתה לע הצריה ףא אוה .ישארה
 לש ןורחאה רופרפה היה קילאיב :הנע אוהו ?תירבעל ךסחי המ :הלאש קתפב ול ונרבעה
 .התסיסגב תירבעה הפשה
 היהש ,(ןיטשפא) תליא והילא תא ינא רכוז .הבקסוממ זכרמהמ םישנא ונילא ויה םיאב
 התיהש ,הפיחב תטפוש -- םימָיְל ,יקסנילרו-ןמקרטש הינמ תא ןכו ,קסנימב זא ליעפ
 .ינמיה "ץולחה"ב

 1924 תנשב קסנימב "יטסילאיצוסה-ינויצה רעונה תירב" ירבח
 ,ןיריבז (לדנמ) קחצי .6 ,קיניבטוּב יבצ .5 ,הנבי-ץפ המָא .4 ,ץיברּוג הנח .3 ,ףייט הילטאמ .2

 .קיסחניפ הכי .10 ,בוטרָא'צ .9 ,יקסנאשיראב הרש .8
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 תעשב יכ ,איה הדבוע .םירוטקובורפ וצצ ךכ לשב ילואו ,הרומח התיה אל היצרפיסנוקה
 וכרענ םישדוח המכ לכ .תונכומ תובותכו תומישר םע וא"פגה ישנא םיאב ויה םירצעמה
 ,תינויצה הלועפב וכישמה ,וניכינח ,םירחא םיריעצ .וליעוה אל םירסאמה ךא .םירסאמ
 .ץראל תולעלו יטסינומוקה ןדעה-ןגמ רטפיהל וצר לוכה
 ונייה ,הכילה בגא .ץחרמה-תיבל תבש םוי לכ ונתוא םיליבומ ויה ,רסאמב ונתבש תפוקתב
 .תינומה העונת תאז התיה ,םהיטבמב ונירחא םיבקוע תוינויצה תועונתה ירבח תא םיאור
 רוקחלמ ענמנ אוה .תוינויצה תועונתה לכ תא הפי ריכה אוה .ביירדנא היה ונלש רקוחה
 .וידיל ולפי םה םג יכ חוטב היה אמש וא ,ול הלגנ אל יכ עדיש םא ;ץוחב ונירבח לע ונתוא
 ויה ןידה-קספ תצירח רחאלש זא היה לבוקמ ."ץולחה" רבח ינאש יתידוה הריקחב
 חלשינ יכ ונל ועידוה .ךכ וגהנ אל ונתא .שוריגל וננוכתיש תנמ-לע םינודינה תא םיררחשמ
 -ןמקרטש הינמ ,ץיבְרּוא ןמולוס -- בער-תתיבש ּונַגריא .שוריגה-םוקמל רמשמ יווילב
 .םולכ אלו ונלעוה אל ךא ,דועו הנבי קחצי ,אריפש ילא ,יקסנילרו
 ,םישרוגמ לש םישדח םיחולשמ ועיגה םעפ לכ .זכורמב ונייָח ,ימוק לבחב שוריגל ונעגהשכ
 -- םימָיל ,קו'צנליו קחצי ונרבח .הדובעמ ונמייקתה שוריגב .םירחא םייטילופ םגו םינויצ
 קו'צנליו ותוא .תיבהמ הרזע םילבקמ ונייה ןכ .היריעב סדנהמכ דבע ,"תורוקמ"ב סדנהמ
 עיפוהל םיבייח ונייה ותחירב רחאל .קלתסהו רהנה תא תלחזמב רבע אוה .שורוגהמ חרב
 תודוה ,יתילע 1927 תנשבו ,הנחמב יתבשי םימי םייתנש .ברעו רקוב ,וא"פגב םוי-םוי
 .הצרא ,הבוקשְפ לש הלופיטל

 1925 תנשב קסלוסיס"טסואב שוריגב

 ,יקסנילרָוְןמקרטש םירמ .2 ,'ץיבְרּוא המלש .1
 קחצי .5 ,ןמצרֶג ףסוי .4 ,גרבנזייא המלש 3

 ןיריבז



 קאינר'צ הרופצ

 תּודלימ ץראה ריוא ונמשנ

 התלע .1901-ב קסנימב הדלונ ,קאינר'צ הרופצ ,תנייאורמה
 .םילשוריב תילכירדא ,הפיחב ןוינכטה תרגוב .1921-ב הצרא

 איהש שרעה-ירישו ,תינויצ התיה ימא .ימא בלח םע יתקני תונויצה תאו קסנימב יתדלונ
 .תירבעב תירבע דומילל םירדח קסנימב וחתפנ ,ןגה ליגל יתעגהשכ .ןויצ-יריש ויה ונל הרש
 ונדמלו ,"הישות"ל יתסנכנ ."הישות" םשב תודלילו םידליל רדח ןכו "ןקותמ רדח" חתפנ
 -ץרא לבא ,שממ ץראל הילע לע זא ורביד אל .תונויצ גופס היה לכהו ,תירבעב תירבע םש
 .תפסכנה ץראה התיה לארשי
 דובעל רבע ,םיִנָבלל תשורח-יתב ול ויהש ,יבא .'ץיבונאראבל החפשמה הרבע 1913 תנשב
 תונב .ריעב תינויצה החפשמה ,גרובזניג תחפשמ םע יתשגפנ םש .'ץיבונאראבב הנבלמב
 ,המחור התוחא ,םילשורי תייריע תרבח -- םימיל ,גרובזניג תידוהי :ןה תאזה החפשמה
 .יקסרבט הינ'זו
 ידי-לע ריעה השבכנ ,1914 תנשב ,המחלמה הצרפשכ .תירבע דומלל יתכשמה 'ץיבונאראבב
 ינמרגה שוביכה חטש ןיב לובגה םש היה ךרעב םינש שולשכ .תיזחה הבציתה םשו םינמרגה
 התואל ינא םג יתסנכנ היתובקעבו ,תיסור היסנמיגב דומלל הסנכנ יקסרבט הינ'ז .היסור ןיבל
 .תיסורה היסנמיגב התיכ
 תעונת עמש ונילא עיגה ךא ,םלועה ןמ לוכיבכ םיקתונמ ,ינמרג שוביכ-חטשב ,ונייה םידלי
 .תירבעל הרומ םג העונתב ונתא היה ."רבחה" תעונתב ונא םג ונגראתהו תינויצה "רבחה"
 התיה "רבחה"ב הלועפה .ועדי לוכה אל תירבע יכ ,שידייב להנל ונלחתה תולועפה תא
 ץראה לע תירבעב תוחיש ,םיירבע םיריש ,תירבע דומיל -- תיתוברת הלועפ הרקיעב
 .הלוגב דוע ץראה ריוא תא ונמשנ יכ רמול ןתינ .תונויצהו
 -יתלב ןפואב החפשמה יתוא החלש ,קסנימ תא ושבכו ומדקתה םינמרגהשכ ,1918 תנשב
 היסנמיגל הסינכל ןנוכתהל יתלחתה .ידומילב ךישמהל לכּוא ןעמל ,קסנימל ילאגיל
 ? םייוג לש היסנמיג ךל המל :יל הרמא ,תעדונה ךפונ תחפשממ ,ילש אתבס ךא .היאקסנירמ

 יתשגפנ םשו ,יתישע ןכ .תונבל היסנמיגה ,ךפונ-הבודיוָל היראד לש ,ונלש היסנמיגל יסנכיה
 םכררדבו ,'ץיבונאראב ,םריעל רוזחל השקיב התחפשמ .(יקסרבט) גרובזניג הינ'ז םע בוש
 .קסנימב ובכעתה
 -ןב היהש ,הטיול הבול היה ונכירדמ .קסנימב "רבחה" תורדתסהל יתפרטצה הינ'ז תעפשהב
 .ויתועידי-בחור םוש-לע ותוא ונצרעה לבא ,ךרעב ונליג
 ישנא לש המָלש הצובק ונייה .ץראל הילעל יתננוכתה ,1920 תנשב ,היסנמיגה תא יתרמגשכ
 ,'ץיבונאראבל ונרבעו םיינלופ םיחרזא לש היצאירטאפירה תוכז תא ונלצינש ,'ץיבונאראב
 תא א"פרת רופיכ-םוי יאצומב יתבזע ינויצה דעוה תרזעב .ץראל םשמ תולעל תנמ-לע
 .לארשי-ץראל הניו ךרד םשמו השראוול יתעסנו 'ץיבונאראב
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 ְי ץיברוה לאומש
 ץראל יכרד

 .19247ב הצרא הלע .1901-ב דלונ ,ץיברוה לאומש ,רבחמה
 תואלקחל הטלוקאפה ןאקידו תואלקחה יעדמל רוספורפ
 תרותב דוסי-ירפס םסריפ .תובוחרב תואלקחה רקחל הנחתב
 .תואלקחה

 שולשכ התנמש ,הנליו ךלפ ,יטאלאמ ,אטילב הנטק הרייעב ילע הרבע ,עשת ליג דע ,יתודלי
 :האמה תישארב בשומה-םוחתב תיסופיט תידוהי הרייע וז התיה .תוידוהי תוחפשמ תואמ
 ץע-יתבו תויונח םע קושה-רכיכ ;תובורמ תולתלתפ תואטמיס ;רצו ךורא ,ידיחיו דחא בוחר
 'ד ןב יסור יממע רפס-תיבו רפסמ "םירדח" ;הרות ידמול הברהו תסנכ-יתב ינש ;הביבסמ
 ירהש ,ןירותסמ תפוטע ,בוחרה-הצקב תחא היסנכו םירטוש 4-3 םע הרטשמ-תנחת ;תותיכ
 .הב ץיצהלו המינפ סנכיהל רתוה אל ,םידליל ,ונל
 חורב וידלי תא ךנחמ ,הנליומ ןואגה יאצאצ לע סחיתמ ,וימעב לעבו ןדמל -- אבא
 הנטק הרייע תב ,אמא .םיינדרמה םיריעצה לש םהיתועדל תונלבוסב סחיתמ ךא ,תרוסמה
 תטרופ ,תיתפרצו תינמרג ,תיסור תרבוד ,דואמ הליכשמ -- (ןֶנּוקדייא) ינמרגה לובגה לעש
 .גזמ-תכרו בל תבוט ,רתנספ לע
 יאבג היה אוה .הבורקה הביבסה לכבו הרייעב ידיחיה ,תחקרמ-תיב לש וילעב היה ,אבא
 הרייעב שדח בר יונימ תעב תעמשנ התיה ותעד .הרייעב םירבדמה ישארמו תסנכה-תיב
 החמש 'ר ,'זבינופמ הלציא 'ר ,"םייח ץפח"ה ןוגכ ,הרייעב ורקיבש םילודג םינבר .ב"ויכו
 ויה וילאו הביבסב םיירפכה לע דואמ לבוקמ םג היה אבא .ונתיבב וחראתה -- קסניודמ
 ,םידוהיה ןיבל םניב ,הניבל וניבש וא ,םמצע ןיבל םניבש םינינעב םהיכוסכס םיאיבמ
 .וניד קספ לע ןיררוע ןיאו .המודכו
 יכונאו ריאמ יחא ,היח הריכבה תוחאה :השולש ונייה) םידליל בוט ךוניח ןתמל הגאדה
 ותחפשמו ריאמ יחאו ,הרּוילטֶפ ישנא ידי-לע בייקב הידומיל תפוקתב החצרנ היח ;ריעצה
 ינבמ םיבר וררוגתה הב ,קסנימל רובעל םירוהה תא העינה (האושה תפוקתב קסנימב ופסינ
 .אבא לש ועויסל התיה הקוקזו הנמלאתנש תוחא םהיניבו ,אבא תחפשמ
 ירעבש הלודגה קסנימ ריעל ,לא-תחוכש הרייע ,יטאלאממ רבעמה היה ,םידליה ,וניבגל
 רחסמ-יתב ,תומוק-יתב ,תואנ תורכיכ ,םיבחרו םיבר תובוחר :דואמ ףירח ,הנבלה-היסור
 הרובחת ,הלודג תבכר-תנחת ,םירודהו םיבורמ תסנכ-יתב ,םיראופמ הָואר-תונולח םע
 תיבב תילמשח הרואת ,םיסוס ידי לע תלבומה תמסרופמה "הקנוק"ה ,תינוריע תירוביצ
 .םימישרמו םישדח ונל ויה ולא לכ -- םע-ינומה ,תובוחרבו
 רפס-תיבו תיסאלק היסנמיג -- קסנימב םייוצמ ויה םייתלשממ םיינוכית רפס-יתב ינש
 ויה םתמועל .דבלב םיטעומ םיזוחאב תלבגומ התיה םידוהיל םהילא הסינכה םלוא .ילאיר
 ויה םהב הארוהה ירדסו םידומילה תינכת .תונבלו םינבל תודרפנ תוידוהי תויסנמיג המכ
 םידומילל יתסנכנ תמיוסמ הנכה תפוקת רחאל .םייתלשממה רפסה-יתב לש הלאל םיהז
 םינמרגה תוברקתה םע ,המחלמה תפוקתב ."ןיקייח" היסנמיגה ,הלא רפס-יתבמ דחאל
 ינא .םיבר םידימלת התאו ,היסור זכרמב הראמאס ריעל ןיקייח תייסנמיג הרבע ,קסנימל
 .םירוהה םע תיבב יתראשנ
 ,הירוטסיה ,ך"נת ,ןושל -- תודהיה ידומילל יטרפ הרומ יל היה ,היסנמיגב םידומילל ףסונ
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 דמלמו ,רפסמ תועשל התיבה ונילא עיגמ הרומה היה עובשב םימעפ שולש .'וכו תורפס
 ,םייללכ תועוצקמב םירועיש םג יתלביק ,ןיקייח תייסנמיג תדידנ םעו .יחא תאו יתוא
 םיילארביל תוחור בושנל ולחה תע ,רתוי רחואמ .ףסונ הרומ יפמ ,הקיטמיתמב דחוימב
 םידימלתה תלבקב תומיסחה ורסוה ,יראצה רטשמה תופפורתה םע ,יסורה לשממבו הרבחב
 יתמייס הז רפס-תיבבו ,ילאירה רפסה-תיבב םג דומלל ונישרוהו ,םייתלשממה רפסה-יתבב
 .תורגב-תוניחב יתנחבנו ידומיל תא
 אבא לש ודודיעב ."הריפצה" לע יונמ היה יטאלאמב ונתויה תפוקתב דועו ,ינויצ היה אבא
 .ןרקה לש םילוב תריכמבו תמייקה ןרקה לש הלוחכה הספוקל םיפסכ ףוסיאב ליעפ יתייה
 יתחפשמ הקרפתה ,רופלב תזרכה ימיב התאגש תובהלתהה םע ,רתוי רחואמ בלשב
 ."ץראה תלואג"ל םתוא המרתו היטישכתמ
 .היסור תולובגל רדוח ,תונושאר תולפמ רחאל ,ינמרגה אבצה .םלועה-תמחלמ תצרופ הנהו
 -ירסח םלוכ טעמכ ,קסנימל אטילו ןילופ לש לובגה ירוזאמ םידוהי םיטילפ תריהנ הליחתמ
 רעונה .ירטסואה אבצה ןמ םיעוצפ םידוהי םילייח םג םיעיגמ .יתבר הרזעל םיקוקזו לוכ
 תימואל העונת לש בושח זכרמל תכפוה קסנימ .עויס תומישמל סייגתמ קסנימב ידוהיה
 םיסיוגמ ריעב םירומה יבוט ."דוחורטסיב" ,תודהיה ידומילל ברע-רפס-תיב םקומ .תידוהי
 אפורכ קסנימב ותוריש תונמדזהב תואצרהל עיגמ יקסבוחינרשט לואש םג -- הארוהל
 ףינס דסונ ךכו ,תורענו םירענ ,םינושה רפסה-יתבב םידימלת תוצובק תונגראתמ .יאבצ
 -יתב ידימלת לש -- ןושארה :הז ןוגראב םיבלש ינש .דמול ינויצ רעונ ןוגרא -- "רבחה"
 .תואטיסרבינוא ויו םרט זאד קסנימב .תואטיסרבינוא ידימלת לש -- ינשהו ,םיינוכית רפס
 ,תירבע הפש דומילל םיגוח ודסונ .וירבחל ינויצ ךוניח תיינקה התיה "רבחה" תרטמ
 םג ומקוה תע התואב .םירבח תורשע הברה הנמ ונלש ףינסה .'וכו תורפס ,הירוטסיה
 םקּוה םיוסמ בלשבו ,דועו ןויצ-ילעופ ,ןויצ-יריעצ ,"ץולחה" ןוגכ ,םירחא םינויצ םינוגרא
 .הז דעוב "רבחה" גיצנכ יתשמיש ינא .("דחואמ דעו") הלא םינוגראל ףתושמ דעו
 שפוח ונשגרה הנושארל ,המוצע ידוהיה בוחרב החמשה .(1917) ראורבפ תכפהמ תצרופ
 לילג"ב תינויצה תורדתסהה שדחמ הנגרוא ,תרתחמהמ ולע םיינויצה םינוגראה .והמ
 ,ןוגרא :םינוש םימוחתב תצרמנ תוליעפ החתופו ,ןלפק םהרבא לש ותושארב ,"קסנימ
 זכרמב .רעונה-ינוגרא ידי-לע תינויצה תורדתסהה הרזענ היתולעפב .תוברת ,תוינידמ
 -לכה תננוכמה הפיסאל תוריחבה תלומעתב עויסה היה תיעצמא יתלבהו תידימה ונתוליעפ
 ןכו ,ןייטשדלוג רדנסכלאו סוקצורב סוילוי ר"ד ,קסנימ לילגמ םינויצה םיגיצנל תיסור
 ונילא ופרטצה ,"רבחה" תלועפ הברהב הבחרתה .תינוריעה הליהקה דעוב תינויצה תוגיצנל
 הצרמ יתייה .הלא םיגוחב דואמ ליעפ יתייה .םיגוחה תוליעפ הרבג ,םיפסונ םיבר םירבח
 ,שידיי ןבומכ ונעדי ונלוכ) תיסורה הפשב בורל ונייה םיצרַמ .הירוטסיהו תורפס לע רקיעב
 דע .(תירבעב ןכש לכ אלו ,שידייב תוצרהל םישקתמ ונייה םלוא ,וז הפשב ונרביד ףא תיבבו
 ינרוכז .ונלשמ ןודעומ ונומיקה ןכמ רחאל םלוא ,םייטרפ םיתבב םיסנכתמ ונייה הכפהמל
 תוליגמ-תוליגמ הרותה"ש ךכ לע יתרבידו םעה-דחא לע זא יתיצרה .יתיבב גוח תשיגפ
 ,הנתינ יניס דמעמב אל הרותה הנהש ,ךומס רדח ךותמ ירבדל בישקהש ,ל"ז אבא ."הנתינ
 .גוחב ףתתשהלמ ידעב ענמ אל אוהו ,ןמזה חורל הנבה ול התיה םלוא ,ןבומכ עזעדזה
 תירבעב םירומל סרוק קסנימב םיקהל תינויצה תורדתסהה תא עינה תירבעל םירומב ךרוצה
 ךותמו ,רפסה-תיבב םידומילמ יונפ יתייה העש התוא .ץיבוקציא םחנמו רזענת םייח תלהנהב
 .הארוהל יתרשכוהו םידומילל ינא ףא יתמשרנ תירבעב ינושל תא רפשל הנווכ
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 ,יסור ,ינמרג שוביכ ,רבוטקוא תכפהמ ,ראורבפ תכפהמ -- ריעב םיפוכתה ןוטלשה יפוליח
 אבצל יתסיוג קסנימל םיסורה בוש םע .םימד-תוכיפש אלל תיסחי םירבוע יסור בושו ינלופ
 תרטמל רורחש יתשקיב ,העגרנ תיזחה .דואמ הרצק התיה יתוריש תפוקת םלוא ,םודאה
 .הבקסומל יכרדב קסנימ תא בזוע ינאו ,התנענ יתשקב םנמאו ,םידומיל
 םירהונ הבקסומלו ,רתוי וא תוחפ בציתה יטסינומוקה ןוטלשה .1920 תנש לש ץיקב הז היה
 לע תורחתהה ,םהיניב ינא םגו ,םיהובג םידומילל הנידמה יוצק לכמ רעונ-ינב יפלא תורשע
 .הסינכה-תוניחבב דומעל יתחלצה .דואמ השק התיה ההובגה הלכשהה תודסומל הלבק
 .םוקמ רבכ ןיא הימיכל תוטלוקאפב םלוא ,תיתיישעת הימיכ דחוימב ,הימיכ דומלל ינוצרב
 -הטלוקאפל ,רבדב םיעגונה יפ לואשל ילבמ ,תיביטרטסינימדא הארוה יפל יתוא םיריבעמ
 הטלוקאפל רובעל ידיב הלע ,האבה הנשה תארקל ,תאז-לכב םלוא .ןוינכטה לש ןינבל
 .סכראמ לראק םש לע ןוכמה לש הימיכל
 המצעמה לש םיבצעה זכרמו יטסינומוקה םלועה לש ינידמה זכרמה קר אל זא התיה הבקסומ
 תויונמאה ,הקיסומ ,ןורטאית ,תורפס -- חורה םלוע לש ססותו ליעפ זכרמ אלא ,הלודגה
 היה .רקיעו ללכ םילק ויה אל 20-ה תונש תישארב הבקסומב םייחה .דועו תויטסאלפה
 ,השעמל .דומיל-ירפס ,הביתכ-יכרצמ ,דוגיבב ,רתויב םייסיסבה תונוזמב ףא ,לוכב רוסחמ
 דמעמ םנמא ונייה םיטנדוטסכ .םילפלופמ םיריחמב ןבומכ ,רוחשה קושב לכה גישהל ןתינ
 .תומועז ויה תונמה םלוא ,םיגד ,ןמש ,רכוס ,חמק וא םחל תונמ ונל םיביצקמ ויה ,ףדעומ
 ץיקה תפוקתבו תיחרזאה הנשה שארב -- הנשב םיימעפ ,םידומילהמ יתושפוח תפוקתב
 .רוחש םחלמ םימינצ האלמ הדווזמ יל הניכמ התיה ל"ז אמאו ,התיבה ןמדזמ יתייה --
 םירועיש ןתמ רקיעבו םירחא םיטנדוטסל םידומילב הרזע ןתמ ידי-לע תובר יתרזענ
 ,הפנעה ץישפיל תחפשמ הבוטל רכזית .םיידוהיו םייללכ תועוצקמב תוידוהי תוחפשמב
 לש וירוה םה ירה ,תרחאה ץישפיל תחפשמ ןכו ,יתררוגתה םהמ דחא לש ותרידב רשא
 יל םיעיגמה םימולשתה רבדב םיתעל םתא יל ויהש םיחוכיוה תא ינרוכז .באילא הבויל
 הקסהה התיה לוכמ השקה היעבה .יתשקיבש יפכמ רתוי יל עיגמש ונעט םה .הארוה רכשכ
 רקובב יתאצמ םעפ אלו .ספאל תחתמ הברה תדרוי התיה רדחב הרוטרפמטהש שי .ףרוחב
 ,תוצורפ תורדג ,םיבוזע םינינבב םיצע ששוקל ךלוה יתייה םימעפ .חרקל וכפה סוכב םימהש
 !םיריעצ ונייה !ולא תונטקל בל םש ימ םלוא .םימחפ שוכרל םימעפל חילצמו
 ,האירק יברע ,תואצרה ,םיטרצנוק ,ןורטאית תוגצה :דואמ םיססות ויה הבקסומב םייחה
 ןבומכ ,שדחמ הינב לש ןויסנו תומכסומ ,תונשי תריבש לש חורב לכהו ,םיירוביצ םיחוכיו
 תא םג ונחכש אל םלוא ,תימלוע הכפהמ לש םילאידיאהמ ונבהלתה .הלא לכמ ונעפשוהש
 .םזילאיצוסהו תונויצה ןיב הזיתניס ונשפיח ,ןטקה ,ונא-ונמלוע
 הצובק ,ונחנא .םיבר םירבח ולו ,"רבחה" ףינס ונמקה .הבקסומב זא זכרתה כר ידוהי רעונ
 ונמכיס ,"רבחה"ב "ילאמשה" ףגאה ישנא ,רפסמב השימח ,"רבחה" ירבח לש הנטק
 םזילאיצוסה ןיבל ונלש תימואלה העונתה ןיב הזיתניסל ףאושה שדח ןוגרא םיקהל
 "דנאברעפ דנעגוי רעשיטסילאיצֶאס רעשידיא" לש ת"ר ,פ"יסא ול ונארקו ,ימואלניבה
 וניניב ןבוה ידוהיה םזילאיצוסה ."יטסילאיצוסה ידוהיה רעונה תודחאתה" רמולכ
 ,בוש והיעשיו רזעילא םיחאה ,הטיול הבול ונמנ םידסימה תצובק םע .ינויצ םזילאיצוסכ
 תטבלתמ רעונ-תעונת ונייה .םייאקסנימ םיטנדוטס ונבורב -- ינאו קאינר'צ םהרבא
 לכ ךרואל טרפ לכב םיעד-ימימת ונייה ,פ"יסא ירבח ,ונלוכש דיגהל לכּוא אל .ךרד תשפחמו
 ףא הבקסומב פ"יסא ירבח ,ונחנאו ,רתוי החותפ ,רתוי תישפח תודגאתהב וניצר .וקה
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 הדשה-ירעב םיפינס הברה פ"יסאל ויה .וב ונתוליעפבו "רבחה"ב ונתורבחב ונכשמה
 -תירבב םיידוהיה םיבושיה יזוכיר לכב השעמלו ,הניארקואב ,אטילב ,הנבלה היסורב
 םירשקה תא .םירבח תורשע הברה הנמש ,קסנימב היה רתויב לודגה ףינסה םלוא ,תוצעומה
 התיבה םירזוחה םיטנדוטס בורל ,םיחילש תועצמאב םימייקמ ונייה םיפינסהו זכרמה ןיב
 .תרתחמ יאנתב הז לכ ,ןבומכ .םידומילה תושפוחב
 ונירבח לש םיטרפ םיתבב םימייקמ ונייה תויוסנכתהה תא ,ונלשמ ןודעומ ונל היה אל
 הפשב ידוירָאפ םוסרפ םג ונאצוה ןכו ,םינויד ,תואצרה םויקב האטבתה ונתוליעפ .הבקסומב
 דחא .תושרה ןוישרב -- לזמה עורלו ,(ידוהיה טנדוטסה) "טנדוטס יקסיירווָאי" תיסורה
 ,המ םושמ .ןותעב הליעפה יתופתתשה תדבוע התיה רסאמב ןכמ רחאל יל וסחייש םיאטחה
 יפוא היה ונתוליעפל .העונתבו ןותעה תאצוהב יזכרמה שיאה ינאש ורבס ,קדצב אלשו
 תרות לע ינא ,לארשי-ץרא לש היפרגואיג לע תואצרה תרדס הצריה הטיול .ל .ימידקא
 לע םינוידו תואצרה ומייקתה .םינקיטירואיתה דחאו זא םיטסינומוקה יגיהנממ ,ןיראכוב
 תונתינ ויה תואצרהה .'וכו לארשי-ץרא תלכלכ ,התועמשמו רופלב תזרכה ,ומיר-ןס הזוח
 רשוכ ילעב םיריעצ לש ידמל הבוט הצובק תאז התיה .םמצע םירבחה ידי-לע ללכ-ךרדב
 רתוי הז היה .רעונ-תועונת ךרדכ ,דואמ םירעוס םיתעל ויה םיחוכיוה .בר ילאוטקלטניא
 איה הדבוע םלוא .תיגולואידיא תשבוגמ העונת לש ןויד רשאמ םיישפח םיחוכיול ןודעומ
 .ץראב םיישומיש תויהל ,ונתרבס יפל ,םייושעש ,הלאכ דומיל-תועוצקמב ונרחב ונבורבש
 תיסורה תורפסה לע תואצרה םג ויה .םיידוהיה םיאשונה תולובגל רבעמ וגרח ונינוידש שי
 וכרדב הבקסומ תא רבעשכ קילאיבל םינפ-תלבק ונכרע .דועו ןורטאיתה לע ,תינרדומה
 ןבואר "רבחה" זכרמ רבח םע תופוכת ונשגפנ ןכ .לארשי-ץראל תוצעומה-תירבמ
 .וז ץרא תודהיב םייזכרמה םישיאה דחאל היהו אטילל ןכמ רחאל רבעש ,ןייטשניבור
 ףא ,ונכותב הבורמ תוררועתה התיה ,תיאלקחה הכורעתב הבקסומב ןוירוג-ןב עיפוהשכ
 .ונתא רשקב אב אל םינבומ םימעטמש
 ,ונלש תויוסנכתהה תחאב םלוא .הרטשמה תודרטה אלל תרתחמב רומאכ הלהנתה ונתלועפ
 ירקוח לש יופצ-יתלב רוקיבמ ונעתפוה ,טסרא םהרבאו הנח לש םתרידב ,1922 ףרוחב
 םיקרפ-ישאר ואצמ ,לשמל יסיכב ."םישאמ" רמוח ןבומכ ואצמו שופיח וכרע .ּוא"ָפְג
 יניעב םידושח תויהל ונכפה זאמו ,הריקחל ונאבוה ונלוכ .ןיראכוב תרות לע יתואצרהמ
 .קסנימב יתחפשמ תא ףא ורקח םעפב םעפכ .תוריקחב ונדירטהל וקיספה אלו תשלובה
 רבמצדב ,םירקה ףרוחה תולילמ דחאב .רתוי הבורמ תוריהזב יכ םא ,ונתוליעפב ונכשמה
 ינכש ,םיגהונ ונייה ,תיבה-ינב תא ריעהל אלש ןוצר ךותמ .התיבה רחואמ יתרזח ,3
 םעפה םלוא .רדחה ןולחב גלש ירודכ תוקירזב והער תא שיא קיעזהל ,ינאו ךומסה רדחהמ
 .יתספת אל םתועמשמ תאש םינמיס ןולחה דעבמ יל תתואו ,תלדה תא ירבח יל חתפ אל
 החותפ תינוכמב יתאבוהו יתרצענ .םידמב רטוש יתארקל אצי יתמהדתלו תלדב יתקפד
 םע יתשגפנ ךוראו רצ רודזורפב .הבקסומב וא"פג לש יזכרמה רצעמה-תיבל ,הקנאיבולל
 רחאל .םירחא םיינויצ םינוגראו "ץולחה" ,"רבחה" ירבח ,שיא 40-כ לש הלודג הצובק
 תצובקמ דחא דוע םע דחי .וניניב ודירפה ,םיישונא-יתלב רצעמ יאנתב םידודנ לש הליל
 .םיריסא לש בר ברע -- שיא 12-כ םינכושמ ויה רבכ ובש אתל יתסנכוה םינויצה םירוצעה
 ,תיסחי רגובמ םדא הז היה .ןכל םדוק יתרכה אל יתא דחי אתל סנכוהש ינויצה רוצעה תא
 םלוכ םיריסאה ראש .תולוכשא"שיאו ןשלב ,ןוינכטב תירבעל הרומ םימיל ,גרבדלוג הידעס
 .םיילילפ םידחאו ,הלוצאה ינבמ דחא ,םיקיבשנמ ,ר"ס ירבח -- םייטילופ םבור ,םיסור
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 םייטילופ םיריסא לש םאובמ דואמ ועתפוה ,םלוכ םיסור ,רומאכ ,םייטילופה םיריסאה

 םידוהיה ירהש ,םידוהיה לש םהיפתכ לע אשינ םזינומוקה יכ םמותל םירובס ויה םה .םידוהי
 הלגתנ הנהו .ירזכאה םָיוכידל םתבוגת אוה םזינומוקהו ,יראצה רטשמהמ רתויב ולבסש םה
 ,ונתוא לואשלו רוקחל ובריה םה .םהלש םדוקה יומידהמ הנוש הכ היהש ,רחא םלוע םהינפל
 ןיב וזכרתה אל ונלש רצעמה-אתב םייטילופה םיחוכיוה ."םינויצ"ל םתוא ונכפהש יל המדנו
 תועובשה ,םינפ לכ לע .םיקיבשנמה ןיבל ר"ס תעונת ןיב רקיעב אלא ,םינויצ-אלו םינויצ
 ןיפיקעבו ,תיטילופה תיללכה יתלכשהל טעמ אל זא ופיסוה הקנאיבּולב וניליבש םיכוראה
 .טמחשה קחשמב ינומיאב יל ועייס םג
 "הילצרה" היסנמיג דימלת וא רגוב וירבדל ,ליכשמ םדא דחאה .ונלש םירקוחה ויה םינש
 רבעשל הילוש הארנכ ,ורזוע ינשה ,יוטיב רשוכ לעב ,תירבע הפי עדי ,הנטקה ביבא-לתבש
 התיה ולש שידייה תפש םגו ,הכלהכ תיסור עדי אל ,הלכשה לכ רסח ,הכאלמ-לעב לש
 תא להנל וילע היה ,גוהנה רדסה יפל .ךוחיג ידכל שממ ועיגה םירבדהש שי .דואמ תמגמוגמ
 היה אל אוה םלוא ,לוקוטורפה לע ונתוא םיתחהלו םירבדה תא םושרל ךכ ךותו הריקחה
 תא ונמשרש ןבומכו ,ונישע םג ךכ .תאז תושעל ונתאמ שקיבו םירבדה תא םושרל לגוסמ
 ,תונויצ הז המ -- תונושו תובר ויה תוריקחב תולאשהו .דבלב ונל םייוצרה םירבדה
 ןיבל וניניב םירשקה ,תויטסילאירפמיאה תוצראל ,םזינומוקל ונסחי המ ,פ"יסא ,"רבחה"
 ישארה רקוחה לש ונחלוש לע .תונויצב םיגלפה ןיב םילדבהה םה המ ,תימואל-ןיבה תונויצה
 םג הז ךותבו ,תולילב רקיעב ולהנתה תויוליעפה .ץראל-ץוחמ תינויצ תונותע תחנומ וניאר
 םיליבומ ,שבלתהל םיזרזמ ,תמדרנש רחאל רצק ןמז הנישהמ ךתוא םיררועמ .תוריקחה
 ,אלמ ריהב רוא ראומ רדחל ךתוא םיסינכמ ,הצחמל םיכושח םיכורא םירודזורפ ךרד ךתוא
 תלהנתמ ךכו ,קזח רוא תומולא ךילע םיקרוז .םינש וא דחא רזוע ודיל ,רקוחה לומ םיבישומו
 וננהש ונידוה ונחנא .הת סוכב ךתוא םידבכמ םגש שי םנמא .תועש לע תועש ,הריקחה
 ןיאש ונעט ,םיכורא םיחוכיו ונלהינ םלוא ,ךכל שחכתהל ונלוכי אל םגו וניצר אל ,םינויצ
 .םזינומוקו םזילאיצוסל תונויצ ןיב דוגינ ללכ
 ריכמ ינא" :ךרעב ןושלה הזב רקוח ותוא יל רמא ולאה תוילילה תושיגפה תחאב ,ינרוכז
 התא ,ךילע יל לבח ,םתוא יתיאר ,םינקז םירוה ךל שי ,ךתחפשמ לע יתרקח .בטיה ךתוא
 םא עדוי ימ םשמו ,ריביסל ךתוא חלשנ ,ךל יופצ המ התא עדוי ירהו ,בוטו רשכומ רוחב
 איבהל ךילע םלוא ,ךל ינא ןימאמו ,טסינומוק-יטנא ךניאש התא ןעוט .אצת יתמו אצת
 ,ףייע יתייה "...טסינומוק-יטנא תמאב ךירבחמ ימו ,םכלש הרובחב דוע ימ יל הלָג .תוחכוה
 יחורב יתטלש אל .םיניעב קזחה רואהמו הניש רסוחמ ןבצועמ ,תוכורא הריקח תועש רחאל
 ,תורענ השעמ .וילע היתקרזו ןחלושה לעש וידה תסק תא יתספת .הבילעמה ותעצה עמָשל
 ינדירוהלו רדחהמ יתוא איצוהל תלדב דמעש רטושל הארוה הנתינ .רדחב המהדת !ןוכנ
 יתוניבה" :רמאו רקוחה יל ארק בוש ,וב יתבשי םיימוי .ףתרמב בולעו רק רוח ,קוניצל
 ."...ןאכמ יח אצוי תייה אל ןכ אלמלאש ,ןיידע םימיל ריעצ ךנה יכ ,ךל יתחלסו ךחורל
 .יתישעש המ לע יתלצנתה
 לכה ,תיבהמ תוליבחה תקולח ,ץחרמה-תיבב הציחרה םג ,תולילב ולהנתה תוריקחה קר אל
 קרו ,םימוטא תונולחה ,םיהובג תוריקה ,שמש-רוא וניאר אל תועובש ךשמב .הלילב השענ
 .ץוחבמ שולק רוא רדוח הלעמלמ םירצ םיבנשאל דעבמ
 רהוסה-תיב -- יקריטּוּבל הקנאָיבּול אלכמ ונרבעוה םיישדָחמ הלעמל לש הבישי רחאל
 השעמל ,רבד-םש והז יקריטוב .ץוחבמ םיאור ןיעמ קחרה ,ךרכה ילושב ,הבקסומב יזכרמה
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 הפופצ תכרעמ םע תוהובג תומוח תפקומ ,אב ןיאו אצוי ןיא ,תרגוסמו הרוגס ,הרייע יהוז
 רהוסה-תיבל רודזורפ ןיעמ ,הניטנרקב ונתוא וקיזחה הליחת .ביבסמ לית-תורדג ,םיפצִמ לש
 20-כ ויה ונלש הצובקב .תוצובק-תוצובק ונתוא וזכיר .םימי םייעובשכ ונבשי הב ,ימינפה
 םיילילפ םיטופש לודגה םבורב ,ךרעל רפסמ ותואב םיפסונ םיריסא ונילא ופריצו שיא
 -ןהוכ רכזיי דחוימב ,םייטילופ םידדוב םג ויה .('וכו םיחצור ,םידדוש ,םיסייכ ,תונוז-יעור)
 .תיתדה היכרארייהב םר דמעמ לעב יבלסוברפ תד
 םיריסאש דועב ,תיבהמ ןוזמ-תוליבח לבקל ונכשמה ,ןכל םדוק םירוסא ונייה רבכ ונאש ןְויכ
 אופיא ונכרע .הליבח םוש םהיבורקמ ולביק אל ןיידע ,הנה תורישי ואבוהש ,םירחא
 בלשב .ונלביקש תוליבחהמ האנהב םתוא ונפתיש ,םירחאה םיריסאה םע דחי "הנומוק"
 ונָמש .םש ונתוהש תא דואמ ונילע לקה הז ,אלכה-יתב ןיב םידדובכ ונרזופשכ ,רתוי רחואמ
 םיריסא יבגל גוהנכ ונב וללעתה אל ןכלו ,אלכה יבחרב ונינפל ךלה םיבוט "םירנומוק"כ
 .רצעמה-יאת ינקז לש םתוסחב אצמיהל וניכזו ,םישדח
 תושארב םודאה-בלצה .חספ-רדס ךורעל ונטלחה .(1924) חספה גחל ךומס יקריטובל ונעגה
 תוליבח ונלביק םירחא גח-תונוזמו ,תוצמל ונל גאד ,(יקרוג רפוסה לש ותשא) הבוקשְפ
 ויה אלש תופמ םוקמב םינותעב ךוראה ץעה-ןחלוש תא וניסיכ ,רדחה תא ונחצחיצ .תיבהמ
 ובשי ןחלושה שארב .רדסל ונתא בסהל םירחאה רדחה יבשוי לכ תא םיחרואכ ונמזה ,ונל
 -גחב תספה-גח לע ,רמוכה לש ותחיתפ ירבד ונתוא ועיתפה .תדה-ןהוכו ל"ז גרבדלוג הידעס
 .ומייקתנ וירבד םנמאו .ונצראב תוריח ךות אבה רדסה תא הלבנ יכ ונל לחיא .תוריחה
 םישק םיאנתב םלוא ,הקנאיבול אלכבש תווצה ותוא ידי-לע ולהנתה יקריטובב תוריקחה
 םע םירשק רושקל ונחלצה ךכו ,תחוּורמה רצחב לייטל ונתוא םיאיצומ ויה םוי-םוי .תוחפ
 ידצב ומרענש ץע-ירזג ןיב םיקתפ תועצמאב היה רשקה .םירחא םינינבב ונכשש םירבח
 ויה אל תורחאה תוצובקב ונירבח .ץעה ילוב יבג לע ןורפיעב ונמוס רתסה תומוקמ .ךרדה
 םירוקיב תועצמאב התיה םירשק םויקל תרחא ךרד .רותסמה תומוקמ תא תולגל םישקתמ
 .רחא "הלוח" םע שגפנו האפרמל עיגמ ,הָלַחתִמ ונתאמ דחא היה םעפ ידמ .תואפרמב
 ונעדי .חותפ טפשמ ונשרד .בער-תתיבש תזרכה לע ונטלחה ,אלכב הבישיה הכשמתנשכ
 יריסא לכ .ךכב ךורכה לכ לע תויבמופ ושוריפ חותפ טפשמ ,ךכב הצור הניא הרטשמהש
 .ץוחה םע עגמ לכו םילויט ןכו היתשו לכוא ונתאמ וענמ .דחא לודג אתב וזכור ונתצובק
 רסאמ ןיב הרירבה ונינפלו םייתסה וננינעש רקוחה ונל עידוה םימי 3-2 רחאל ,םנמאו
 תוצעומה-תירבמ יחצנ שוריג וא םינש שולש לש הפוקתל ריביסל וא לאַרוא ירהל שוריגו
 ונלוכש ןבומכ .תוצעומה-תירבב םימיה ןמ םויב רקבל תושר אלל רמולכ ,לארשי-ץראל
 ךות ,רפסמ םימי לש השפוח ונל וקינעה .לארשי-ץראל שוריגה תא ,הבר החמשבו ,ונפדעה
 ונתוא ואיבה ,החפשמהמ הדירפו ונינינע רודיס םשל,הבקסומ ריעה תא בוזעל אל תובייחתה
 רשי 1924 ינויב ונתאיבהש "ןיר'צי'צ" הינאה לע ונתוא ובישוה ,הסידואל ךרדב תבכרל
 .ופיל
 רוש דוד רוסיפרופ לש ותוליעפ תעפשהב ונל הקנעוה לארשי-ץראל ריביס ןיב הרירבה
 ,ילארביל םדא היה אוה .הבקסומב םסרופמה ילקיסומה איִרְטה רבח ,לוגד יאקיסומ ,חונמה
 ךוניחה רש ,יקסר'צנול םע םיבוט םירשק ול ויהו ,הרשע-עשתה האמה לש םילארבילה רודמ
 יברו םייזכרמה םישיאה דחאו הבקסומב םילעופה תצעומ ר"וי ,ביִנְמאק םעו ,תוברתהו
 -תפוקתל לעפש רדסה ,ונל עצומה רדסהב םישיאה ינש תא ענכישש אוה .ןוטלשב העפשהה
 .םירחא ןויצ-יריסא יבגל םג המ



 אריפש לאומש

 קסנימב יטסילאיצוס-ינויצה רעונה

 קסנימב ס"צ רעונו ס"צ יליעפמ היה ,(1962-1883) אריפש לאומש ,רבחמה
 ןרפסכ דבע תונורחאה וייח תונשב .1927-ב הלע .ןויצ-ריסא .הנבלה-היסורבו
 תורפסב תואלקחה" לע תודימ-בר טוקלי רביח .תיזכרמה תיאלקחה הירפסה
 תונפסו םי לעו ןיי תיישעת לע ,תיזה ןמש תיישעת לע םיטוקלי ןכו "דומלתה
 הדוהי תכירעב ,"ס"צ רפס"מ החוקל ןמקלד המישרה .תידומלתה תורפסב

 .1963 ,"דבוע םע" תאצוה ,זרא אריפש לאומש

 "המידק" תינויצה רעונה-תדוגא איה היסורוליבב יטסילאיצוס-ינויצה רעונה ןוגרא תסירע
 ."המידק-רעונ"ו
 תרוחשת-ינב לש תוברה תוינויצה תודוגאב הרוקמ .1922-1921 תנשב הדסונ "המידק"
 הפשה דומיל תבוח רבדב יתרגישה ףיעסה דבלמ .1917 ראורבפ תכפהמ ירחא ולעו וצצש
 ,תידוהיהו תירבעה תורפסה ,לארשי-ץרא לש היפרגואיגה ,תידוהיה הירוטסיהה ,תירבעה
 םינינע יבגל .לארשי-ץרא ןעמל תינפוג הרשכה לע ףיעס םג "המידק" לש התינכת הליכה
 .השידא "המידק" התיה םייללכ םייסורו םיידוהי-אל
 ריעב "המידק" לש הדוסייל .קבאמ ילב אלו ,קסנימב דסונ "המידק" לש ןושארה ןוגראה
 ןיעמ והשמ ,רעונ-ןוגראל ףרטצה םקלח :תוימוקמה ינויצה רעונה תויורדתסהב גוליפ םדק
 תא ורעינש םג ויה .לומוסמוקל ורבע וירבח בורו ,םימי ךיראה אלש ,לאמש ןויצ-ילעופ
 ורסאמ םע .רשיפ ומשו דחא םשארבו -- םידדוב קר וראשנ .תיטילופ תוליעפ לכמ םנצח
 .הנבלה היסורב קפואהמ "ןויצ-ילעופ" ללכב ומלענ
 ץישפיל השמ ,ןמסט השמ ,(ןוגראה לש ןקיטירואיתה) בופיל .ד ויה קסנימב "המידק" ישאר
 םתלועפ גוח תא וביחרהו תימוקמה הדובעב וקפתסה אל ןוגראה ירבח .קו'צשילופ והילדגו
 הנבלה היסורב תחא תידוהי בושי-תדוקנ טעמכ התיה אל 1923 יהלשבש דע ,הדשה-ירעב םג
 ."המידק" ףינס הב םייק היה אלש
 תא ופדר תונוטלשה .בופיל .ד היה ךרועה .די-בתכב ןואטב רואל האיצומ התיה "המידק"
 המכ לש תופוקתל רסאמל ונודינו ןידל ודמעוה הירבחמ םידחא .הלחתהמ "המידק"
 ישנא ופיצש הממ הכופה התיה רעונה לע תופידרה לש תירסומה העפשהה ךא .םישדוח
 לע .קצולסל ,הנבלה היסור תריב ,קסניממ םיטפשמה תא ןכ לע וריבעה םה ...היצקַָאסווָאיה
 ץוחמ הדובע-תוינכת םג וכרענ .בר ץרמב "המידק" תוליעפ הכשמנ תופידרה לכ ףא
 ינשב "המידק" הלקתנ ןאכ ךא -- הלודגה היסורבו הניארקואב -- הנבלה היסור תולובגל
 םיינויצה רעונה-ינוגרא רתיו "רבחה" ודחאתה ןמז ותואב :ךופה היה םנּוויכש םימרז
 ינויצה רעונה לש תדחואמה תורדתסהה" םשב דיחא ןוגראל הלודגה היסורבו הניארקואב
 רעונ לש ןוגראה םג ךא ,הנבלה-היסורב םג לועפל ןווכתה הזה ןוגראה .(מ"סּואָוי) "היסורב
 .הנבלה היסורל ןיע שטל ס"צ
 ,םרפסי רענש ,םידדוב םירבח קר .ס"צ תגלפמ לש ןוגרא םייק היה אל הנבלה היסורב
 היטנו תוררועתה ינמיס ולגתנ 1926 תליחתב .הנבלה היסור לש תורייעבו םירעב ואצמנ
 סָאד" לש ןושארה ןוילגה תא ףארגוטקהב איצוהל וליפא ונחלצה .ס"צ יגוחב תונגראתהל
 הכמ וא"ָתָב התיחנה 1926 לירפאב 207ב :הציק תא םג הבוחב האשנ וז הלחתה ךא ."טרָאוו
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 .ס"צ-רעונ תורדתסה הליעפ התיה תאז תמועל .תיטיבוסה היסורב ס"צ תעונת לע השק
 ןכש לכ אלו ,םיּוסמ יטילופ ןויבצ לעב ינויצ רעונ ןוגרא םיקהל היה םילקה םירבדה ןמ אל
 לש הרוטטקידל תודגנתה לע ףיעס ולש המרגורפב ליכהש ,יטסילאיצוס-ינויצ ןוגרא
 ,תיטיבוסה היצוטיטסנוקה לש התורמ תא ונילע ונלביק ,םנמא ...תיטסינומוקה הגלפמה
 ,םנמא .(!זא ונייה םימימת המכ) תיטסינומקה הגלפמה לש ןילופונומל "קר" ונדגנתה לבא
 ,םתינכת .םיינוציק ויה -- םהיניבש םיאקסנימה דוחיבו -- הנבלה היסורב ןויצ-יריעצ
 ךכב היה לבא .ס"צ לש וזמ התוילאמשב תכל הקיחרה ,בוקרח תדיעו ינפל דוע הולביקש
 תבייחמ תינכתהש םהל ררבוהשכ .הפקשהבש ןינע רשאמ תולגתסה-תלובחת םושמ רתוי
 וצר אל םבור .הנבלה היסורב "ןויצ-יריעצ" ןוגרא ררופתה ,םיקיבשלובה דגנ המחלמ
 ...![כתסהל
 לש חור-ךלה ידוהיה בוחרב ררש -- ןכמ-רחאל המ ןמז םגו -- םהה םימיב ,ללכב
 םקומינו םמעטו ,"ץולחה" היה ,תודגנתה ול וליג אל םירוההש ,ידיחיה ןוגראה .תונלגתס
 ךא .הצרא הלעיש וא ,"הרשכה"ב עוצקמ דמלי םהיצלח-אצויש וא -- ךשפנ הממ :םמע
 אל :עומשל םירוהה ובריס םיינויצה םינוגראה ראש לע .ןטק היה הלאכ םירוה לש םרפסמ
 ויה ...הילגההו םירסאמה תנכס תמחמ אלא ,"תילכת" םוש םהב התיה אלש םושמ קר
 ץוחלל ידכ ,הליחת הנָוכב םתוא וביערה ,םילוגה םהידליב ךומתל ובריס םירוההש םירקמ
 םע רשק לכ קותינ לע הרהצה יבמופב ומסרפיש ונייַה ,תינויצה העונתל ורכנתיש םהילע
 ויה םירידנ אל .רסאממ רורחש היה וז הרהצה לש הרכש .תינכפהמ"יטנאה תינויצה העונתה
 לכה תורמל ךא .ו"אפגה תורישב םינכוסכ וסייגתי יכ "םיריהצמה" לע וצחלש םירקמ םג
 ודמעוה תחא אלו ,ינויצה רעונה ינוגרא לש םרפסמ לדג ,םירוהה דצמ תוערפהה ףא לעו
 .םהידלי לש םרסאמ ,רמולכ ,תמייק הדבּוע ינפל םירוהה
 םהמ םיברו ,היסור יטילפמ הברהל רבעמ-תנחת השמיש ,ינלופה לובגה לא הבורקה ,קסנימ
 םיעורג םהשו לארשי ללכמ ואציש םהילע םילילעמ ויהו ס"צמ החונ התיה אל םתעד
 .1923 יהלשב ,בוקרח תדיעו רחאל הנבלה היסורב תוחורה-ךלה היה הזכ .םיקיבשלובהמ
 תינידמ הסיפת ילעב "המידק" ירבח .ואישל עיגה מ"סואָוי םע "המידק" גוזימ לע חּוכיוה
 וירבחש ,ס"צ-רעונ ןוגרא דסונ קסנימב .יטילופַא דוחיאל ודגנתה (ןמסט השמ םג םהיניבו)
 ןוילגה רוא האר ."רבחה" ירבחמ המכ םכותבו "המידק-רעונ"ו "המידק" תורושמ ואב
 ס"צ לש יצראה דעוה לש ימשרה ונואטבל ךפהש ,(ףארגוטקהב) "סיורָאפ" לש ןושארה
 .הנבלה היסורב
 רעונ ירבח דוע םע רסאנ םיטעומ םימי רובעכ .ןיטקה םולש רבחה קסנימל אב 1924 יאמב
 ושפיח םישלבה :הרקמב ורסאנ םה .תיאשח הפיסאב םתויהב םייתגלפמ-יתלבו ס"צ
 ןיטקה םולשל טרפ ,וררחוש םירסאנה לכ ..."הכפהמה-יביוא" ואצמו תוחרבומ תורוחס
 .הצרא תולעל םהל וריתה רבד לש ופוסב .ןמסט השמו
 םייחב התיה תרכינ התלועפו ,חתפתהל ס"צ תעונת הלחה םירופס תועובש ךשמב
 םירבח הברה :רקויב ונל התלע תאז תוליעפ ךא .םידוגיאבו םיביטרפואוקב :םיירוביצה
 ומייקתה .םירעב רשאמ בל-ץמוא רתוי וליג תוחדינה תורייעב !להבנ אל רעונה ךא ,ורסאנ
 .הנבלה היסורל יזכרמ דעוּו םייזוחמ םידעו ורחבנ ,םייזוחמ םיסוניכ
 עיגה אוה .גרבמורב אילוו -- יסור-לכה יזכרמה דעוה לש וחילש ונילא אב 1924 ץיקב
 רכמ אוה -- ורועל תנותוכ אלל ,םיכורש םוקמב םילבחב תורושק ,תועורק םילענב ונילא
 .ךרדה-תואצוהל התוא
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 םיבהלנ םיריעצ םינקסע ולגתנ .ס"צ רעונ יפינס תשר הפעתסה הנבלה היסורב ותוהש ךשמב
 ופיסוה ;תיזכרמה היסורב ס"צ תעונתב בושח םוקמ ךכ-רחא וספת םהו ,הבר הדובע ושעש
 ,הנבלה היסור לש ס"צ-רעונ תדיעו ,1924 רבמבונב ,קסנימב הסנוכ ;"סיוראפ" תא איצוהל
 רבח ,הדיעול רשקב ,ורסאנ ןמז רובעכ קר .תולקת וא תוערפה לכ אלל העש 36 הכשמנש
 .הסירדב .בו בולדגי .ש ס"צ"רעונ ירבחו ,קצולופב בולדרבס החמש יזכרמה דעוה
 םירבח לש םתופרטצה לגרל הביסמ גרבמורב אילוו ךרע הבקסומל קסניממ ותאיצי ינפל
 ,הביסמה תא הלישכה ,רעונה תורוש ךותל רדחש ,לומוסמוקה שיא לש ותנשלה .הביבסהמ
 רבדה .וא"פגל ותוהז העדונש רחאל ,קסניממ טלמנ גרבמורב אילוו .ורסאנ םיחכונה לכו
 דגנ תופידרל הלחתה קר שמיש הז רסאמ .1924 רבמצד תליחתב וא רבמבונ ףוסב עריא
 ,וא"פגה דצמ תושיגנהו םירסאמה ופכתו וכלה ךליאו ןאכמ .הנבלה היסורב ס"צ-רעונ ירבח
 יוטיחה" םשב וא"פג ידי-לע הרתכוהש "הלועפ"ה העצוב וב ,1926 לירפאב 267ה דע
 ."תיס"צה היצולוביר-רטנוקה לש יללכה
 הדובעה תא הזכיר ,הנבלה היסורב ס"צ-רעונ ידעו לש םירבחה לכ טעמכ ורסאנש רחאל
 ס"צו "ריעצה רמושה" ןיב םיסחיה) "ריעצה רמושה" תעונתמ ץיבוניבר .ב הרבחה הידיב
 .(םיבוט ויה הנבלה היסורב
 .הקסבאליב לדנייש הרבחה ס"צ רעונ לש יזכרמה דעוה םעטמ קסנימל העיגה ףרוחה יהלשב
 .אגורודדאיאראטסב ,הרסאנ הנבלה היסור יבחרב ישילשה הרויסב
 םשב םיזורכ ותא איבהו .א םייח רעונה לש יזכרמה דעוה םעטמ קסנימל חלשנ 1925 חספב
 וצופנו קסנימ תובוחרב וקבדוהש ,םיזורכה .ןיול הטרב לש יגארטה התומ ןינעב ,ס"צ זכרמ
 םירסאמ :אובל הרחיא אל האצותהו ,לודג םשור ושע ,הדשה-ירעבו קסנימב ראודה ידי-לע
 ףתרמל רבכ וכלשוה םיימוקמה םינקסעה) קסנימב הדובעה תא להינ .א םייח .םיינומה
 תא ונרבגהו ונשדיח ץיקה יהלשב .ורסאנ םהינש .רעונה ירבח ינש ויה םירשקמהו (וא"פגה
 .תחא תיללכ הדיעוו תויזוחמ תודיעו ומייקתהו .הנבלה היסורב הלועפה
 .םיזורכ םש ונקליח ."דרעזעג" לש תיבמופ הפיסא קסנימב המייקתה 1925 רמטפסב
 "דנאבראפ-דנגוי רעשיטסילַאיצֶאס רעשידיא" םשב ןוגרא ויתולועפב לחה ידוהיה בוחרב
 תא יכ ,וריהצה הירבח .פ.י.ס.א :תובית-ישארב ,יטסילאיצוסה ידוהיה רעונה תירב --
 ןורקע תא -- "ןויצ-ילעופ" תאמו ,"דנּוב"המ ושרי תיתוברתה הימונוטואה לע הרותה
 ,םיטסילאיצוס"םינויצ אלו םיידוהי םיטסילאיצוס :םמש םתוא ןייפאמ .תוילאירוטירטה
 ויה תופשה תלאשב .םתינכתב ינורקע קלח היה אל ילאירוטירטה דוסיה ןכש
 אלו הלודג התיה ותרמוי ירה ,ןטק היה הזה ןוגראה ירבח רפסמ יכ םא ."םיטסישידיא"
 .דורח-ןיע רבח ,הטיול .ל אוה ןוגראה ידסייממ דחא .ותומכל סחי םושב הדמע
 דואמ ליעפ היהו קסנימב זא ההש רודלפמורט .1918 תנשב הנבלה היסורב דסונ "ץולחה"
 הדובע תינכת התוותוה .קסיורבובב םק ,ינמוד ,"ץולחה" לש ןושארה ףינסה .ונוגראב
 לבא ."ץולחה" ןוגראל ןונקת דביע ץיברוה בוד םייח ר"ד עודיה ןלכלכה .םילודג םידממב
 לושכמל ודמע ןילופו הינמרג ישוביכו היסורב זא השוטנ התיהש םיחרזאה תמחלמ
 ורבע ,םשארב (גומלא) ץיבוליפוק הדוהי םע ,םיצולחהמ קלח ."ץולחה" לש ותוחתפתהל
 לארשי-ץראל עיגה קלחו ,הצרא ולע םשמו ,רודלפמורט לש ותציחמב תויהל ידכ ,םירקל
 .תורחא םיכרדב

 ,"ץולחה" תצובק "רבחה"מ םירבח המכ םע ףתושמב "המידק" הנגריא ךרעב 1923 ץיקב
 תא שרדו סניפ ןד 'חה קסנימל עיגה רתוי רחואמ .תינויצה תורדתסהה ידי-לע הכמתנש
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 :תועדה ולצפתנ ."ילאגילה ץולחה" םשב הניכש המ לא יסורוליבה "ץולחה" לש ותופרטצה
 תורושב ראשנ קלחו (ילאמשכ םג עודי היה ילאגילה "ץולחה") וז השירדל עמשנ קלח
 .םייללכה םינויצה ידי-לע ךמתנ ילאגיל-יתלבה "ץולחה" .(ינמיה וא) ילאגיל-יתלבה ץולחה
 .ס"צ תגלפמ ,"ץולחה" זכרמ ידידלע ונכמתנ ,(ילאגילה) ילאמשה "ץולחה" ישנא ,ונחנא

 ידי-לע ורגסוה םה .ולש ןויכראה לע הנבלה היסורב "ץולחה" דעו רסאנ 1925 ויתסב
 ."ץולחה"ל ורדחוהש םילגרמ
 ,הלודגה היסורב "ץולחה" לש וזמ התוחפ התיה ילאגילה "ץולחה" לש ותוילאגיל תדימ
 ץוחמ "ץולחה" היה הנבלה היסורבו הניארקואב .הבורמ תידוהי היסולכוא הב התיה אלש
 ."ץולחה" לש תימשרה ותויקוחב וא"פג ישנא ובשחתה אל הלודגה היסורב םג ךא .קוחל
 ידכ ,"ץולחה" לש ותויקוח תא וא"פג הלצינ הז דבלמ .וקספ אל תופידרהו םירסאמה
 אלש םישנא ,םייתגלפמ-יתלב לש הוסמב ,וכותל ןנתסהל ולחה .הינכוס תא וכותל רידחהל
 םג רוסאל הססיה אל ּוא"פג ."ץולחה"מ תונביהל וויקו עוצקמ דומלל תורשפא םהל התיה
 םידשוח ונאש ינפמ ךונרסא" :םישחול ויה ,וא"פג ילתכ ןיב ,םש .הז גוסמ םייתגלפמ-יתלב
 ורדחו ליאוה ,"ץולחה" תא הבוט ןיעב םיאור ונא ןיא ללכבו ...ס"צל ךייתשמ התאש ךב
 וא הנבלה היסורב "ץולחה" תויקוחב םיריכמ ונא ןיא וז הביסמ .ס"צ ירבחמ םיבר וכותל
 ."ישפח ןפואב דובעל לכות זאו -- םהמ ךמצע קתנת .הניארקואב
 :לש תובית-ישאר ,.צ.פ.צ.ק -- 1924-1923-ב קסנימב התלגתנ הנימב תדחוימ העפות

 1919 ילוי ,קסנימ ,הנבלה היסורב "ןויצ-יריעצ" תצעומ

 ,קי'צייבולוס הכלמ .11 ,ןֶמדלֶאפ-ןיבור האל .8 ,יקצֶאּבּול השמ .6 ,ץאש בייל .5 ,אריפש םהרבא ןב לאומש .1
 והיעשי .20 ,ןיכלמ רב-בוד .19 ,ןַארזַר יבצ 'פורפ .18 ,יקסבוסוק ףסוי .14 ,קלַאו הינוס .13 ,בולרָאּפ הנח 2
 ,ןיגייפ םייח .25 ,ץפח עשוהי .24 ,יקסנָאדּור יכדרמ .23 ,ץיברּוה בוד-םייח ר''ד .22 ,ןיול יבצ .21 ,יקסניטקיט
 ברה ןב השמ .33 ,ץֶאש םהרבא .28 ,רָאצלֶאמ לבייפ ר"ד .27 ,(ןהאק .נ) ץיבורוטנאק םוחנ .26 ,םונורגא
 בייל-םוחנ .47 ,ןודיוד בקעי .46 ,ןודרוג יבצ .41 ,(ןרוא) ץיבונורהא-םייהקאז הקבר .39 ,ןהכ קחצי-םהרבא
 היח .56 ,ץיבוקביל הילופ .55 ,בוקי'צרָאג הנשוש .54 ,(ירפכ) 1סקּוק-ןלפק הרש .53 ,יקצֶאּבּול .49 ,ץישפיל

 .ןמפיוק
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 -- קלח ,ס"צל רבע קלח :ךכ-רחא הררופתה וז הצובק ."םיריעצ םילעופ םינויצ תצובק"
 .פ"יסאל

 רפושה לוקו" :היה ולש וטומהש ,"רפושה" םשב ,דיב בותכ ןואטב רואל האיצוה צ"פצק
 .תיסורו שידיי ,תירבע םיבותכ ויה וב םירמאמה ."קזחו ךלוה
 ןוגרא תרבח ,16-ה תב ןיול הטרב הרסאנ 1925 ראורבפב .ןיול הטרַּב תשרפ לע ףוסבלו
 ףד תא הלצא ואצמו ושפיח .קסנימב וא"פגה תולועפמ תחאב תישילשה םעפב ,ס"צ רעונה
 וחיטבהו רעשה הל ןיָנמ היפמ ליצהל וסינ ּוא"פגב .ןוגראה לש יזכרמה ןואטבה לש רעשה
 םיסונמה םיעצמאב וטקנ וא"פגה ישנא .תונעל הבריס הטרב .דוסה יוליג תרומת הררחשל
 ץראל וחלשי דבלב התוא קר אלש הילע ומייא ,םיכורא תוליל ךשמב הּורקח :םהידיבש
 םא ,תאז תמועל .היבורקו המא ייח תא םג תנכסמ איהש אלא ,הב וריי וליפא וא הריזג
 הערל ועגי אלש הל וחיטבה ןכ .הצרא תולעל הל ורזעי ףאו ררחושת ירה ,םתשירדל הנעית
 ףקותב השרד איה .הענכנ אלו דמעמ הקיזחה םימי שדוח .הלגת םהיתומש תאש הירבחב
 אב אל םימי העברא -- בער-תתיבש הזירכה ףוסבל .ריעצה הליג לע הכמתסהו הררחשל
 לע התנעו החור הרבשנ ישימחה םויבו ,הנוצר חוכ תא שילחה בערה ךא .היפל לכוא
 ךרע עדונ אל היתובושתלו העונתב השענה לע דואמ טעמ העדי איה) הל וגצוהש תולאשה
 תולעל הל רוזעל התחטבהב דומעת וזש ,וא"פגה תאמ השרד איה .הוררחיש זא .(הינעמל
 ,תונבצעב התקל איה :הטרבב יוניש לח רורחשה ירחא .שוריגו געל :התיה הבושתה .הצרא
 .הילע וסאמנ םייחהש ןועטלמ הקספ אל םימלש םימי .הביס לכ אלל הקעצו תופוכת התכב
 ,תיבה תא הרדיס ,(הילע תמ היבא ,הפוא התיה המא) קצבה תא השל ,המק דחא רקוב
 רהנה ןמ הטלפנש ,התפּוג תא .הרזח אל איה .האציו תבש ידגב השבל ,הקרתסה ,הצחרתה
 .הקבוכאיל רברפב ּואצמ ,'ץולסיווס
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 ןיול הטרב לש יגארטה התומ לגרל ס"צ רעונ איצוהש זורכ ךותמ עטק



 ןהכ דוד

 תינויצ תוליעפב םירוענ

 ,(1973-1906) ןהכ דוד ,רבחמה

 סניכ .1924-ב הלע ,ןויצ-ריסא
 .הז ונרפסל רמוחה לש ובור תא

 רקפתהש הבישי-רוחב היה יבא .קסנימב םידוהיה יתב בורמ הנוש היה יתלדג וב תיבה
 יתייה .וז םינפ-תדמעהמ יתודליב יתלבס .ץוח יפלכ קר תדה יגהנמ לע רמשו לכשמתהו
 .הריעצה ישפנל ביאכה תיבב גהונה ןיבל יתנומא ןיבש ישפנה ערקהו ,קודא
 םינינב בור יפ-לע הנב .ןינבל ןלבק םש היהו י'ציבולימס הרייעב רפסמ םינשל עקתשה יבא
 םעטמ םינינבה תא לבקמ היהש יסורה סדנהמה ירושיאב םייולת ויה ויחוור .םייתלשממ
 -תודועס .ןינב רשאל סדנהמה אוב ינפל תיבב המוהמה התיה הבר המ ,ינרוכז .הלשממה
 ,םידליה ,וניניעב הלודג הכ התיה סדנהמה לש ותובישח .ותעד סיפהל ול םיכרוע ויה םיכלמ
 .בר תויהל יתיצר ,קודאכ ,ינא .סדנהמ היהי לדגישכ יכ ,ברברתמ היה ריעצה יחאש דע
 םיטנדוטס ,הרייעה יריעצ ונתיבב םיסנכתמ ויה םיברעבו ,עצוממל לעמ התיה ונייח-תמר
 העיסנב ,ינאו אבא ,ונייה ,הנושארה םלועה-תמחלמ הצרפשכ .יתוברת יוליבל ,םיטסיזנמיגו
 לכ .םהל עיגמה תא שורדל תחא תבב ואב םייוגה ונילעופו ,םיבר םישנא זא וסיוג .תיקסע
 לע היולת אבא לש וסויג תמיאשכ ,קסנימל ונרזח .תיתלשממה הָינבה דוחיבו ,וקספ םיקסעה
 תוחיתמב דמע אל ףוסבל ,סויגמ ררחתשהל ידכ םיעצמאה לכב טקנ יתדוד-ןב .ונישאר
 .םילפונב לפנ יכ העידיה הלבקתנ רצק ןמז רובעכ .סייגתהו תידימתה
 יושנ .החפשמל הגאדה ךותמ םג םא יכ ,יופצה תוומה תמיאמ קר אל עבנ סויגה ינפמ דחפה
 ןכ-לע .רוסחמלו לבסל הרקפוהו תיתלשממ הכימת םוש הלביק אל ותחפשמ -- סייגתהש
 ,תויראטינסב םידבועה יכ העומש הטשפ .יאבצה תורישהמ טמתשהל םיכרד םידוהי ושפיח
 .תוארחמ יוקינב הדובעב והורדסיש ,דחוש ידוהי םליש .סויגמ םירוטפ 'דכו תוארחמ יוקינב
 ילעבל םילודג םימוכס םידוהי ומליש -- סויגמ םירוטפ תויאבצ תויפאמ ילעופ יכ עדונשכ
 ויה םיביוחמ הלא "םילעופ"ש ,ןבומכ .םלצא םילעופכ םומשריש תויאבצה תויפאמה
 .םואתפ-תקידב ששחמ ,תולילב תויפאמב אצמיהל
 םייחה ורזח אל ,קסנימ תוביבסב תיזחה הבציתהש רחאל םגו ,לילכ וסרהנ הלכלכה ייח
 תומוקמב עריאש יפכ ,ריעהמ קסנימ ידוהי ושרוג אל ,תיזחה תבריק תורמל .םנקיתל
 םקלחבו קסנימ ךרד ורבע תיזחה יווקמ םיידוהי םיטילפ יפלא תורשע אלא דוע אלו .םירחא
 ,"דנוב"ה םע סומלופ ידכ ךות ,תירבעל רפס-יתב ומק ,םיטילפה םרז בקע .הב ועקתשה
 ופתתשה םהבו םיברעב תירבעל םיסרוק ומקוה ןכ .םיטילפה ידליל תיסורב רפס-יתב עבתש
 ועדונ הנממו וז הלועפל ומתרנ רזענת םייחו (יולה) ץיבוקציא םחנמ םירומה .םיפלא
 תירבעה תיינקהל הלועפה .םינש רחאל םג ריעב תונויצה לש התעפשה תרבגהל תואצות
 תיירפס ,םידליל תירבע הירפס ריעב התיה .לארשי-ץראל ישממ רשק םינומהה תא הרשק
 םירהונ ויה םידליו ,(ץראב ןושארה ידוהיה טפושה טדנמה תפוקתב היה קחצי ונב) ךפונ ל"י
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 םידליה ויה ,םירפס תליאש ידכ ךות .וז הירפסב םירפס לואשל םיקחרממ םהינומהב
 .תולגה םיב ירבע יא תניחבב הז היהו ,לכה לע תועיד םהיניב םיפילחמ
 ידוהי ןיצקכ זא תרישש ,סיורפ רטלו קסנימל ןמדזנ ,1918 ראוניב ,ינמרגה שוביכה רחאל
 תחיתפ ףשנב .ריעב ופנה רובידהמ םיזעה וימשר לע בתכ וירוהל ויבתכמבו ,ינמרגה אבצב
 .תירבעב להנתה ףשנה לכו ,שיא ףלא לש להק ףתתשה ,וב חכנש ,םעה-תיב
 ,ריעה יריעצל ןודעומ ןיעמ שמישש ,ונתיבב .א"י ןבכ יתייה ,1917 ראורבפ תכפהמ ץורפב
 םישעמ לע ורפיסו ,הללוחתהש הכפהמה לע תונותע יעטק וארק ,םישדח םיריש זא יתעמש
 ,ז"עלב "יובודורוג" ,רטוש לש וקשנ םיקרופ םיידוהי םיריעצ :ונדועמ םהילע ונמלח אלש
 םיסויג בוש ולחהו .ףוס אלל תוריחבו ,םימואנו םילגד םע תוכולהת הברה ויהו .המודכו
 םשו ,םידליה ,ונחנא ונייה םירותב םידמועה ,ןבומכ .'וכו רכוסל ,טפנל ,םחלל םירותו ,אבצל
 .םיאירממ תומולח לש לפרע ןיעכב ונייָח .תינכפהמה תובהלתהה תא ונגפס
 .קסנימל םג העיגה הרהמ"דעו ,דארגורטפב היה הזכרמש רבוטקוא-תכפהמ הצרפ הנהו
 הלחה דימו ,תיטסינומוקה העונתה לש בושח זכרמ דימתמו זאמ היה קסנימב יכ ,ררבתה
 .םילייח-םידדוש לש תויפונכ וללותשה .לילכ ותבש הכאלמהו הישעתה .הלכלכה רדרדיהל
 תא ושבכ םינמרגהש דע ,םידחא םישדוח רבדה ךשמנ ךכ .ריעה לע וטלתשה המיאו דחפ
 םידוהיהו ,תינמרג ןיבה אל יסורוליבה רכיאה .החוורה וליאכ התיהו ,טעמכ ברק אלל ריעה
 חתפתהל הליחתה .תימוקמה היסולכואה ןיבל תונוטלשה ןיב םינמגרותמהו םיכוותמה ויה
 "דנוב"ה .םיינויצ ויהש ינמרגה אבצהמ םיידוהי םילייח הל ועייסש ,תינויצ תוליעפ שדחמ
 לש םדיצל םחלנש ,יקסדוסליפ לש ינלופה ןויגלה ישנא .םזינומוקב דושחכ תרתחמל דרי
 .םיאדנובו םיטסינומוק ירחא םישלובה ויה ,םינמרגה

 האב בושו .יאבצה םזינומוקה תפוקת תאז התיה .ריעל םיקיבשלובה ורזח 1919 תנשב
 לצא בערמ טלפמ םהל ושפיח םיינוריע םיידוהי .הלכלכה קותישו רוסחמו םירות לש הפוקת
 זא ךא .םש ידוד לא ,בוקאר די-לע ןטק רפכל ינא םג יתעגה ךכ .הרייעבו רפכב םיבורק
 יתחפשממ קתונמ יתאצמנ ינאו ,רפכה תא ושבכ םינלופה .תינלופ-תיסורה המחלמה הצרפ
 .התיבה יתרזח ,1920 ביבאב םינלופה ידי-לע קסנימ השבכנשכ קר .קסנימב
 לש שדחה םהירוגמ םוקמ לע יל עדונ .תוצצפהב סרהנ ונתיב .יניע וכשח ,תיבל יתעגהשכ
 ספתנ ,הנליול לובגה תא בונגל הסינ ,םידוהי המכ דוע םע ,אוה ץלחנ דציכ רפיס יבא .ירוה
 ,םיפסונ דחוש ימד ןתמל תודוה קר .םגרוהל וצרו םתוא ודדשש ,םיינלופ םילייח ידי-לע
 | .קסנימל ורזחו וררחוש ,הכומס הרייעב םגישה אבאש
 ,"םיקי'צרֶלאה"ה ,םיינלופה םילייחהמ ענמ אל שיאו ,ימשיטנא היה ינלופה ןוטלשה
 עיגהל הלחה זא .'וכו תואיפ שולתל ,םינקז יאצח זוזגל ,תידוהיה היסולכואב ללועתהלמ
 :םינויצה ודמע ושארבש ,הליהקה דעול הרזע ,תינויצה העונתה תועצמאב ,תירבה-תוצראמ
 תוינויצ תוינכרצ ומק ,םילזומ םיריחמב ןוזמ יכרצמ וקלוח .ןיגרוח םייחו רגרב קחצי
 .םיינויצ םיינרצי םיביטרפואוקו
 תובישיב ורמאיי לבל חיגשמ היהש ,םיינלופה תונוטלשה םעטמ חקפמ בשוי היה הליהקב
 לש ודוד) ןלפק םהרבא רטפנ םימיה םתואב .ינלופה לשממה לש תוימשיטנאה תונגב םירבד
 םיבושחה םינויצה םינקסעה דחא ,(לארשי תנידמ לש ןושארה רצואה-רש ,ןלפק רזעילא
 הנאותב היָולהה תא םינלופ םילייח ורצע םואתפ .םיפלא להק ףתתשה ותייולהב .ריעבש
 עמש .אושנמ הדבכ התיה תאז הלפשה .בהז וב ןיא םא ,תמה ןוראב שופיח ךורעל םהילעש
 העיגה .יתפרצה טנמלרפב הז אשונב אתליאש התיה ףאו ,םלועה יבחרב ץופנ הירורעשה
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 התבגו ,תפרצמ לדוניר רייפ תופתתשהב ,ינשה לאנויצאנרטניאה םעטמ הריקח-תדעו
 םינלופה ."דנוב"ה לש עדונה גיהנמה תשא ,םדמ הנינ התיה הדעוה םע תרשקמה .תויודע
 ,הדעוה תאמ ותאצב יכ ,יל רפיס םידעה דחא .םלועב תדהוא להק-תעדב זא םיניינועמ ויה
 .ינלופה ןוטלשה ידי-לע רקחנו רצענ
 קר רבדל ונטלחה ,םירענו םידלי תצובק ,ונא יכ ,ינרוכז .ריעב תינויצ תוררועתה זא התיה
 ,ןיטשדלפ לש תידוהיה היסנמיגב יתדמל .ונלש תימצע המזוי ירפ התיה וז הטלחה .תירבע
 -ינב םירענ םע יתשגפנ .ריעב זא תינויצה תוליעפה זכרמ ,"דוחורטסיב"ה ןינב די-לע ונרגו
 שארב ."תוחתפתה" :המצעל הארקש הצובקה םע םירשק יתרשקו ,ד"י-ג"י יאליִג ,יליג
 םיסנכתמ ונייה .(ירעי) קו'צשילופ והילדגו בופיל בד ,ןמסט השמ :ודמע וז הצובק
 .ונארקש םירפס לעו לארשי תודלות לע תירבעב םיחחושמו
 םיקיבשלובה בוש םעש וששח יכ ,ךרד-אל ךרדב ולע תואמו ,תיצולח הילע םג זא התיהו
 ןב רענ ,השעת המ :תושק יב ףזנ אבא ךא ,הילעל יתמשרנ ינא םג .תולובגה ורגסיי ,ןוטלשל
 וניבורקמ ונלביקש הכימת לע זא ונמייקתה אלה ?הילעל ףסכ חקת ןיאמו ?ץראב 4
 .תירבה-תוצראב
 היה ,תורעיב תעפושמ ונלש הביבסהש ףא .רוסחמה רזח םתאו ורזח םיקיבשלובה ,םנמאו
 .ןיפילח-רחסמ חרופ ליחתהו .הלבוהל תולגע ואצמנ אל יכ ,ףרוחב הקסהל םיצעב רוסחמ
 ויה ,םירכיאה ידי-לע םישרדנ םיכרצמ ,חלמ וא ןובס תרומתו ,םירפכל םיעסונ ויה םידוהי
 םישדוח הסנרפתה ונתחפשמ .ןמויקל ןוזמ-יכרצמ םהיתוחפשמל םיאיבמו םהמ םילבקמ
 .ונל היהש דחא חלמ קשל תודוה םיבורמ
 .תינויצה העונתה לע תופידרב חתפו תירבעה דומיל לע רוסיא ליטה יטיבוסה ןוטלשה
 תיאנק המחלמ לש םינָשמ תרוסמ םהידיבו ,םיטסינומוקל וכפהש "דנוב" יאצוי ויה םימזויה
 ששחמ ,םינכשה ןיב םרזפל ולחה ,םיינויצ םירפס ויה םהיתבבש ,םינויצ םינקסע .תונויצב
 יאנתב לועפל ולחה םיריעצה ךא ,לילכ טעמכ הקספ םירגובמה לש תינויצה תוליעפה .רסאמ
 םשמו ןילופל רובעלו לובגה תא בונגל וחילצה תונויצה יליעפמ תודחא תוחפשמ .תרתחמ
 ,רזענת .ח ןוגכ ,םישישקה םינויצה םע עגמ הזיא היה ,םיריעצה | ,ונל .ץראל ולע
 ,רבעשל תעדונה תיאדנובה הדמע ושארבש ,ךוניחה דרשמ תמזוי תא ונלצינ .ץיבוקציא .מ
 הלועפ ונלהינ הז גוח לש הוסמבו ,תימצע תוחתפתהל רעונ-יגוח תמקהל ,ןיקמורפ רתסא
 היה ץוח יפלכ .וילע יתלשממ חוקיפ םוש היה אלו גוחה לוהינב אלמ שפוח ונל ןתינ .תינויצ
 .ב"ויכו טרופסל גוחו יתמארד גוח הז
 וליחתה ,"תוחתפתה"ב דוע ונתויהב ."המידק" םשה תחת ונגראתה 1921 תנש ףוסב
 ואב .םידוהי םיטסיזנמיג םג ןכמ רחאלו םיטנדוטס ןוגרא ,"רבחה" ישנא ונב םיניינעתמ
 ונתוא ךופהל ושקיב םה .הטיול .לו רגרב יכדרמ ,רגרב לצרה :"רבחה"מ םיצרמ ונילא
 "המידק" ירבח תצובק ונריעל העלקנ ןמז ותואב םלוא ."רבחה" לש הריעצ הדותעל
 ץראל הילע יכ ,ונתוא וענכיש םהו ,תפתושמ הפיסאל ונסנכתה .ץראל םכרדב ןאזאקמ
 םידי" ילעב ,םיטנגילטניא ראשינ םא .דבלב תינחור אלו ,תינפוג הרשכה םג תבייחמ
 .תינפוג הדובעב טלקיהל תונויסנ וליא ונישע ,ךכש ןןיכ .ץראב טלקיהל חילצנ אל ,"תונבל
 הדעו ונומיקה ."רבחה" לש "םיטנגילטניאה"מ ונגייתסהו ,םיראטילורפ ונמצע וניאר
 ןכ-ירחא םג לבא .תאז הדעו ריכזמכ יתשמיש .ונירבחל הדובע-תומוקמ שופיחל תדחוימ
 ,העונתה תבחרה לע םולחל ונלוכי אל םייטיבוסה םיאנתב .הרקיעב תיכוניח ונתלועפ התיה
 גשיה וניארו ,םילמעה תובכשל עיגהל וניצר לבא .ונריעב דואמ ליעפ היה לומוסמוקה ןכש
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 .תואנדסב םהירוה םע ודבעש ,הכאלמ-ילעב ינב וננוגראל חפסל ונחלצה םא ונמצעל לודג
 ליעפה ףינסה .תויזוחמ תויוצעיתה בייח הזו ,תובר תורייעב "המידק" תוצובק זא ומק
 .הביבסבש תורייעב םיפינס ןוגראב ולעפ קסנימ ישנא .קצולסב היה ,קסנימל טרפ ,רתויב
 אל ןכש ,היוצמה תינויצה תורפסה לכ תא וניחד .ונל המיאתמ תורפסב רומח רוסחמ ונשגרה
 םזילאירטמה חורב אלש רוביד חסונ לכ היה איהה תעב .תיטסיסכראמ חור הרודח התיה
 לש היגולויצוסה לע ןיפור .א לש ורפס תא ונאצמשכ ונחמש ןכל .וניניעב לוספ ירוטסיהה
 .וילע םיחכוותמו הז רפסמ םיינש וא דומע ברע"ברע ונייה םיארוק .יסור םוגרתב םידוהיה
 וליא דועו בונבוד יפל לארשי תודלות לע ינממ םיריעצה ירבח ינפל הצרמ יתייה ינא
 םיילאגיל-יתלב ונישענ ,ונתושרמ תוחתפתהל גוחה לש "ןודעומ"ה עקפוהשמ .תורוקמ
 .םייטרפ םיתבב םיסנכתמ ונייהו ןיטולחל
 :םשב רמאמ יתמסריפ םהמ דחאב יכ ינרוכז .תיסורב ןולע םיאיצומ ונייה ןמזל ןמזמ
 .תוימואלניבו תוימואל
 תויוסנכתהה .העונתה יניינעב ץוחב רבדל אל ,לכ-תישאר ?ונלש היצריפסנוקה יללכ ויה המ
 .השק היה רבדהו .םייטרפ םיתבב וניתושיגפל תומוקמ אוצמל ונצלאנ .הכלהל תויאשח ויה
 ,ללכה יפל .םהיתבב וניתויוסנכתה תא חרָאל ותואינ םיטעמ קרו ,תונוטלשהמ וששח םירוהה
 תוצובק-תוצובק םיאצוי ונייה השעמל .האיציב םג ןכו דחא-דחא תיבל סנכיהל ונילע היה
 םדא ,תרתחמה יללכ יפל .םירסאמ ויה ,ןבומכו .תולוק-ילוקב ונחוכיו תא בוחרב םיכישממו
 רבחה היה ,השעמל .וירבח םע תושיגפמ ענמיהל ךירצ הריקח רחאל ררחושו רסאנש
 ,הסונמה רבחה ."הריקח"ב םינמאתמ ונייה ףאו ,תוליעפל םימי המכ רחאל רזוח ררחושמה
 תובושת ןתמב םינמאתמ ויה ראשה לכו ,רקוחכ היה שמשמ ,ררחושו רסאנ רבכש ימ
 .יפצש המ תארקל תורזח ןיעמ ,רקוחל
 םיחאה דחא רשאכ םירקמ ויה .רתויב היוקל ונלצא היצריפסנוקה התיה ללכ-ךרדב
 ותוליעפ תא דחאהמ םילעהל היה השקו ,יאלומוסמוק -- רחאה חאהו ,ינויצ היה החפשמב
 תישיא ריכהו רבעשל טנדוטס היה ,ביירדנא ,תשלובב ישארה רקוחה בג .רחאה לש הרוסאה
 .ונתעונת יליעפ לכ תא
 הדובעל םיפסונ םיגוח ונגרוא .העונתב לודיג לח "המידק" לש התוקרפתה ינפל המ"ןמז
 הירפירפה יליעפמ דחא .העונתל ופרטציו ונלש הירָפירָּפה תא ווהי הלאש וניויקו ,תיתוברת
 רודלפמורט .יקסבוקולימ לאומש ,תירבעל הרומ לש ונב ,ירבח הז היה .הדיגבב םימיל דשחנ
 ,רודלפמורט לש ותומ לע ול עדונשכ .תובהלתהבו טהלב וילע רבדמ היהו ,תפומל ול היה
 ,תחא תיאלומוסמוקב בהאתה ,"המידק"ב םירבח דחי ונתויהב ,ןמז רחאל .עזעוזמ היה
 רסומ היהש וירחא ונניר .תינויצה ותנומא תורערעתה לע םר לוקב רהרהל לחה התעפשהבו
 .דוסי םוש היה אל הלא םינונירלש ינא רובס ,וריכהל יתבטיהש רחאמ .תשלובל םישנא
 ןוכית רפס-תיב יכ עבקנ .תוצעומה-תירבב ךוניחה ןוגראב תורומת ולח 1923-1922 תנשב
 ,רמולכ ,םידומילה תינכת לע רובעל ןיידע וקיפסה אלש הלא .דומיל תונש עבש ןב קר היהי
 -וד םידחוימ םיסרוקב תומלתשה ולבקי ,םיינוכיתה רפסה-יתב לש תישימחה הקלחמה ירגוב
 המוד היה םיסרוקב להונה ."תיללכ הלכשהל םיסרוק" םהל וארק .ברע רפס-תיב ,םייתנש
 רודזורפכ הלא םיסרוקב ונדמל ,16-15 ינב ,ונחנא .םיהובג רפס-יתב לש הזל הברהב
 ירוטיפ ידכ דע ,הבר תוכמס ילעב םידימלת-ידעו םירחבנ ויה הלא םיסרוקב .הטיסרבינואל
 תא עיצהו ,ולשמ שיא דומעי דעוה שארב יכ ,ןבומכ ןינועמ היה לומוסמוקה את .םירומ
 וקספנ רבכ וניניב םירשקה .לומוסמוקה רבח זא היה אל ןיידעש ףא ,יקסבוקולימ לאומש
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 תא דעול רוחבל םיאשר םהש ונעט ,הזה יונימה דגנ ודרמתה םידימלתה תיברמ ךא .זא
 ,הזה דרמה תא ןירשימב ונגריא אל תינויצה העונתה יליעפש ףאו .םהל םיארנה םידמעומה
 ןבומכ .םידומילהמ ונירבחמ םיבר תקחרהל תיטסינומוקה הגלפמה ידיב הליע רבדה שמיש
 .אכוד דרמה
 ויה הישנא .םירפסו תורבוח ,תונותע םישודג םיראופמ תומלוא ודמע היצקַאסווֶאיה תושרל
 .םשל םינמדזמ ונחנא םג ונייה םיתעל .תואצרה םיכרוע ,הָוארתוגצהו תוגיגח םירדסמ
 "לוש רוּכ" ראופמה תסנכה-תיב .תדה דגנ הרקיעב תנוּוכמ התיה היצקַָאסוויה תלועפ
 אלו ריעה ילעופ תאמ אצת המרחהה תמזויש וצר תונוטלשה .ןורטאיתל ךפהנו םרחוה
 תודוגאה ,תושרבמה ילעופו סופדה ילעופ תא ענכשל וסינ .תונוטלשה םעטמ הדוקפכ
 ודגנתה הליחת .תסנכה-תיב תמרחה תא ושרדיש ,ראצה תפוקתמ דוע תוקיתוה תויעוצקמה
 .תסנכה-תיב תמרחה תא ועבתו הנגפהב ואציו וענכתשנ ץחל רחאל לבא ,ךכל םילעופה
 .דימ העצוב המרחהה ,ןבומכ
 לומוסמוקה תרומזת ריעבש תסנכה-יתב רצחב העיפומ התיה הליענה ןמזב םירופיכה םויב
 לע רומשל וכישמה םיבר םידוהי ךא ."רוביג אל ,ךלמ אל ,לא אל" הניגנמב תחצופו
 תוקלחמו חספ לש תוצמל זכורמב תוגאוד ויה תוידוהי תויעוצקמ תודוגאש ,ינרוכז .תרוסמה
 .ןהירבח ןיב
 אוצמל תאז-לכב ונחלצה ,ותלועפל םיעייסמה םיאנתהו לומוסמוקה לש ךשומה חוכה תורמל
 ידי-לע קר רתפית תידוהיה הלאשהש ול םיחיכומ ונייה .רעונה ברקב ונתעונתל םידהוא
 .תובושק םיינזָא ונאצמו .לארשי-ץראל הריגה
 ידיל ךכ-רחא האיבהש ,ונכותב הסיסת המק ,"המידק" תעונת תובחרתה ןמזב ,1923 תנשב
 ונעמש ,ינויצה רעונה-תועונת תא דחאל םיצור הבקסומב םיזכרמבש תועומש ונועיגה .גוליפ
 רעונה-תעונת המק התמועל .(מ"סואָוָי) הדיחא תינויצ רעונ תעונת תמקהל ןתמו-אשמ לע
 יטסיסכראמ סוסיבב לגדש ,פ"יסָא לש ןוגראה םג םק דרגנינלבו הבקסומב .ס"צ לש
 -- םויכ ,טנדוטס זא) ץיברוה לאומש קסנימל הרגפה ימיל הבקסוממ אב דחא םוי .תונויצל
 ףאש ,תיטסילאיצוס תידוהי רעונ-תעונת ,פ"יסא לע ונל רפיסו ,(ץראב תואלקחל רוסיפורפ
 אוה-אוה -- ידוהיה םזילאיצוסה יכ ,תונויצל תשחכתמ הנניא ,תונויצל רכז ןיא המשב יכ
 תורפסב ונעייתסנ .פ"יסאל ונפרטצה ,"המידק"מ םירבח תצובק ,ונאו ,ונל םסק הז .תונויצה
 םינוינוי-דיירטה לע ,תפרצב םזיכראנאה לע ,םלועב םילעופה-תועונת לע ונדמלו תיטיבוס
 רבעש "דנוב"ה יגיהנממ ,סֶאפאר לש ורפס יפל "דנוב"ה תודלות תא ונדמל .הילגנאב
 .תיטסיסכראמ הסיפת ילעב םינויצ ונא יכ ,ונעדי תחא .םזינומוקל
 ויה .םישרוגמה ינפב תינויצה העונתה לע תוצרהל ילע לטוה ,1925 תנשב ,שוריגב ,םימָיל
 השיג ךותמ תינויצה העונתה לע יתרביד .'וכו ר"ס ישנא ,םיקיבשנמ ,םיטסיכראנא םש
 .ילש םזיסכראמה תא םאת אל הז יכ ,ץראב הצובקה לש המויקמ יתמלעתהו תיטסיסכראמ
 םיקיבשנמה דחא .ץראב הצובקה לע תובהלתהב הרבידו חוכיוב הברעתה תחא ס"צ תרבח
 !תישילש הקזָחב םזיפוטוא :ךכ לע ביגה םיקיתוה
 היצקַאסווֶאיה תא תאזב ונמשאה ,םינויצכ יטיבוסה ןוטלשה ידי-לע םיפדרנ ונייהש ףא
 ןוטלשב וניאר .תיראטילורפה הרוטאטקידה םע ,יטיבוסה ןוטלשה םע םימלש ונייהו
 .םדקתמו יוצר ןוטלש יטיבוסה
 רודגיבא ,ןמלדייא ףסוי ,יקסבומייח יכדרמ :"המידק"מ םירבח המכ לש הצובק ,ונשקיב
 הטיול .ל לש וירוה תועצמאב .פ"יסא םע ונרשקל ץיברוה לאומש תא ,םירחאו ןמפואק
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 ןמזה ךשמב .הברה הב ונעייתסנש תילאגיל-יתלב תורפס לש הליבח ונידיל העיגה קסנימב
 דעוהו ,פ"יסאל רבע תורייעב רעונה ףא ."המידק"מ םישנא המכו םירשע ונילא ופרטצה
 לש היצזיטילופה תא וללש םירחא "המידק" ישנא .יזוחמ דעו תויהל ךפה קסנימב ונלש
 םע םירשק ורשק ,ןיריבז קחציו ןמסט השמ םשארבו ,םירחאו ,מ"סואוָיל ופרטצהו העונתה
 .ס"צ רעונה-תעונת
 יפ-לע) ירוטסיה םזילאירטמו םזיסכראמ לע האצרהל ,רבח לש ותיבב ,יתננוכתה דחא םוי
 םירטוש וסנכנ .תשלוב תיבה ףקוה עתפל .ידוהיה םזילאיצוסה לעו ,(ןיראכוב .נ לש ורפס
 .יתוניכהש האצרהל םיקרפה-ישאר תא ידיב ואצמיש יתששח .שופיח ךורעל וליחתהו
 תא םישלבה ופסאשכ .םיקרפה-ישאר תא הפצרה לע יתטמשה האירק ידכ ךותו ןותע יתחקל
 סאמנ הזו תצק וארק .םזיסכראמ לע םיקרפה-ישארב ולקתנ ,םתוא ןיימל ולחהו תוריינה
 .םולשב יתאצי ךכ .תוינויצה תונקסמל ועיגה םרטב אורקל וקיספהו ,םהילע
 ונלחתה .הרקיעב תינויע התיה "ץולחה"ב הדובעה םג .ילאגילה "ץולחה"ל םג ונפרטצה
 םירק דעו ,"ץולחה" לש הכאלמ-יתב ויה םש ,הבקסומל הרשכהל םישנא תחילשב לפטל
 לבקל םהידומילמ הרגפה ימיב םשל ועסנ ונירבחו ,קסנימ תוביבסב הוח םג התיה .ונעגה
 .תיאלקח הרשכה
 .בו'צאגור שיא ,ץיבייסבוא ילתפנ ,דחא רבח זכרמהמ ונילא עיגה דחא םוי .םירסאמ ולחה
 די יכ ונוניבה .רסאנ ,עיגה אל קצולסל ךא ,קצולסל אצי קסניממ .םיפינסב רקבל וילע היה
 ונייה .קצולס שיא ,ןורפע לבייפ רבחה ונילא חלשנ ,דארגנינלמ ,זכרמהמ .רבדב רוטקובורפ
 התיה איה .רוטקובורפה איה יכ התוא םישאה ןורפע .פ .תחא הרוחב לש התיבב םיפסאתמ
 רקוחה לא ,וירבדל ,התוא איבהש אוהו ,טסינומוק היה היחא ,קסנימב הרגו הרייע תב
 תומשאהה תא השיחכה איה .הררחוש רצק ןמז רובעכ ךא ,ונתא דחי הרסאנ איה .ביירדנא
 ורסאנ ,םש התעפוה םע .דארגנינלל ,זכרמל החלשנו ונירבח םע םירשקב הכישמה ,הדגנ
 .דארגנינלב זכרמה ירבח
 ןב םע ריעה הצקב רוגל רבעו וירוה םע ךסכתסהש רבח ונל היה .היצקובורפ לש הרקמ דועו
 לש יוסח רמוח ודיב שיש ונרבח ינפל ברה ןב ראפתה םעפ .לומוסמוקה רבח היהש ,דחא בר
 -יתלבה ןולעב ותוא ונלצינ ונאו הז רמוח ונל רסמ רבחה .תוינויצה רעונה-תועונת לע וא"פג
 ,ונילע ןישלהו וא"פגל ץר ,ןולעה תא ברה-ןב הארשכ .רבחה תיבב םילפכשמ ונייהש ילאגיל
 ,תיזוחמ הדיעול תונכה ןמזב הז היה .ונרסאנו הריקחל ונלוכ ונארקנ .ונלוכ תומש תא רסמ
 ,תיזוחמה הדיעוה ינפל םוי ,10.1.1925 ,תבש-לילב .םירבח 12-10 ףתתשהל ודמע הבש
 זא ורסאנ .ינואצמ אל ךא ,ירוה תיב תא הפיקה תשלובה .יתרסאנ םשו ןורפע לצא יתייה
 ןורפע לבייפ ,קאינר'צ םהרבא ,ןמפואק יכדרמ ,ןמלדייא ףסוי ,יקסבומייח יכדרמ :ידבלמ
 םימשאנ ובשי ןושארה ףתרמב .םיפתרמ ינש םימייק וא"פגב יכ ונעדי .גרבדלוג ןבוארו
 תורוחס"יחירבמ ,לוגירב םידושח "םיבושח" םיריסא ובשי ינשה ףתרמבו ,תולק תומשאהב
 תא סינכהל ןאל הרוהו וא"פגה דקפמ בשי םשו תישארה הסינכל ונואיבה .םייטילופו
 ויה השעמל .בושח ריסא ינאש יתעדי ךכ .דדוב אתל ,ינשה ףתרמל יתחלשנ ינא .םיריסאה
 לע ירוה וביגי ךיא יתעדי אלו ,ירמגל לבלובמ יתייה .םיריסא הרשעמ הלעמל דדובה אתב
 .םישרק-תטימ לע ,םינ אלו םינ ,יתבכש .ירסאמ
 לש דרשדידמב שבלתמ םיריסאה דחא יכ יתיאר .לויטל אצוי ונלש אתה :ועידוה רקובב
 ןיצקב יתלכתסה .םישפוחמ וא"פג ישנא םיאצמנ םיריסאה אתב יכ ונעדי .וא"פג ןיצק
 -לעופ ,ןמאנ טסינומוק ,יסור יוג הז היה .וביט לע יתדמע הרהמ דע ?ןאכ ול המ :יתיהתו
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 ,ויתחת רתחש ןגס ול היה ךא .ינלופה לובגה לש עטק לע הנוממ היהו הגרדב הלעש סופד
 ולרוג ,ודגנ תוחכוה וא"פגל שי םא .לפרועמ היה ובצמ .ותדידיל תודוס רסמ יכ ומישאהו
 .וא"פגה ילהונ לע ונל רפיס הז ןיצק .ץורח
 ןמזומ התא .ןידה-רזג לבקתמ םשמו ,זכרמל ותעד-תווח חלוש םוקמב רקוחה :היה גהונה
 היה תוומה-את .שוריגל וא ,גרוהל האצוהל וא ,רורחשל הז םא עדוי ךניאו ,ךיצפח לטונו
 םינודינה תא איצומו "רוחשה ברועה" םשב הנוכש רוגס וטוא אצוי היה ונממו ,ונאתל בורק
 .לעופל ןידה-רזג אצּומ םשו רעיל ריעל ץוחמ לא םיאיצומ ,תינוכמה ךותל םיסינכמ .תוומל
 טנאדנמוק תיאר םא .קינבוקלופ תגרדב וא"פג לש םיטנאדנמוקה םה הגירהה יעצבמ
 .תוומ ןיד-רזג עצבל וילע הלילה יכ חוטב תויהל לכות -- רכתשמ
 יתוא הלעה רמשמ שיאו רודזורפל יתאצי .םנמונמ יתייה .הריקחל ינוארק הליל-תוצחב םעפ
 אלו יתרוונוס .ינפ לא ןןּוכמ רואהשכ ,אסיכ לע ינובישוהו ,לודג רדחל ינוסינכה .תומוק המכ
 .הזו הז ףיעס יפל היצולוביר-רטנוקב םשאנ התא :עידוה רקוחה .רקוחה תא תוארל יתלוכי
 ,הז רדחל בוש יתוא ולעה םימי המכ רובעכ .ףתרמב יאתל ינוריזחהו ,לכה יתשחכה
 רדחב יתיאר .דארגנינלמ הליבח לבקל יתדמע ומש לעש ,ידוד-ןב תא יתיאר רודזורפב
 איהש ןעטו הליבחל תוכייש לכ שיחכה ידוד-ןב .ןחלושה לע תרזופמ סופד-ירבד םע הליבח
 חולשל ןויסנ הז היה .יאתל ינוריזחהו תופסונ תוריקחב ךרוצ היה אל .יל תדעוימ התיה
 .ימשרה יטיבוסה ראודה תועצמאב תילאגיל-יתלב תורפס
 םיריסאה .ןושארה ףתרמל םירבח המכ דועו קאינר'צ תא ,יתוא וריבעה תועובש המכ רחאל
 ונסנכוה ,ןיוזמ רמוש יווילב הדובעל דחא םוי ונאצישכ .הדובעל םיאצוי ויה ןושארה ףתרמב
 .סופדב יביטמרופניא רמוח םירבח ונל וחירבה םשל .ותוקנל ידכ דחא רדחל
 לע וריהצי יכ םישנאהמ ושרדש םירקמ ויה .םייוניעב זא ושמתשה אל תוריקחה ןמזב
 תיטסילאירפמיאו תינמואל איה תונויצה יכ הרכה ללכל ועיגהש םושמ ,תונויצה תשיטנ
 הילע ומייא ,ןיול הטרֶב ,ס"צ רעונמ תחא הרענ .דואמ םירידנ ויה תונעיהה ירקמ ךא .'וכו
 המכ הרסמ ,הארנכו ,םנוצרכ הריהצהו ץחלב הדמע אל .תושק לובסת התחפשמש וא"פגב
 .הלועפה-ףותישב ךישמהל וא"פג-ישנא הנממ ועבת ,הררחוששמ .העונתה ירבח לש תומש
 העיבטהו הכלה ןופצמ ירוסי תמחמ .תושק התוא הניג אוהה .הירבחמ דחאל ךכ לע הרפיס
 .רהנב המצע
 ,יללכה רהוסה-תיבל שיאה תא םיריבעמ ויה וא"פגב הריקחה רמג רחאלש זא היה גוהנ
 ןמזל שיאה תא םיררחשמ ויה ,שוריג בור-יפ-לע היהש ,ןידה-רזג לבקתנ .ןידה-רזגל םיכחמו
 ותשא ,הבוקשָּפ לצא םילדתשמ ונירבח ויה םייתניב .שוריגל ומצע ןיקתיש תנמ-לע ,טעומ
 ,רמולכ ,היסור םוחתמ שוריגל ריביסל שוריגה תא םיפילחמ ויה התצלמהבו ,יקרוג לש
 .לארשי-ץראל העיסנל
 אורקל ונלוכי ,תיסחי םישפח ונייה ,דחא אתב רהוסה-תיבב ונבשי ,פ"יסא יריסא ,ונחנא
 הז ,םינוש תומוקמל שוריגל ןידה-רזג תא ונלביק .האירק-םלוא ןיעמ ,ךומס רדחב םינותע
 .תיבב חספה תא ונגגח .1925 לירפאב הז היה .תינמז ונררחושו ,'וכו ריביסל הזו היזיגריקל
 ונחלשנ וילאש זוחמה לש הריבה-ריע לא ונמצעב עיגהל םיכירצ ונייה ,תוארוהה יפל
 לא הבקסומל עסנ ונתאמ דחא .שוריגה-תומוקמל ונתוא ריבעהל םיכירצ ויה םשמו ,שוריגל
 ,הבקסומב וא"פגל עדונ רבדה .היסורמ האיציל שוריגה תפלחה רבדב לדתשהל ,הבוקשפ
 ,ונל עידוה םירקוחה דחא .שדחמ ונלוכ תא ורסאו ואב עתפל .קסנימב וא"פגב ופזנ םהו
 יווילב ,ז"עלב פאטָא ,הריישב חלשינ אלא ,שוריגה םוקמל תודיחיב שיא-שיא עסינ אל יכ
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 ,הראמאס ,קסנאירבל קסניממ ונוליבוה .שוריגה ידעי יפל םישנא וזכיר .היה ןכו .רמשמ
 העיסנה .היזיגריק ךותב םינוש םירוזאל ונתוא וקליח גרובנרואב .גרובנרואו בוטאראס
 .םייטילופ םיחוכיוב וניתועש וניליבו דחי ונלוכ ונייה ןיידע המזאיווב .תועובש המכ הכשמנ
 היה "רובייל"הו ,הילגנאב ןוטלשל תולעל זא דמע ,רוביילה ישארמ ,דלאנודקאמ ייזמאר
 אלל ,הכפהמ אלל םזילאיצוס .לוספ ןכלו ,יביטקורטסנוקה םזילאיצוסה למס וניניעב
 להנמ ידי-לע יתלאשנ בוטאראסב .םזילאיצוסל וניניעב בשחנ אל ,הפירח תודמעמ-תמחלמ
 ריבסהל היה רשפא-יאש רחאמ .יתרסאנ המ לע ,םייוג םהינש ,םוקמב אפורהו רהוסה-תיב
 .קיבשנמ ינא יכ ,ןזואה תא רבשל ידכ ,יתרמא ,הז גשומ ללכ וספת אל םה ,תונויצ יהמ םהל
 וחלשנש תוינויצ תוצובק ויה ןכ ינפל .תוינויצ תוצובק יתשגפ ,זוחמה-ריע ,קסלארּואב
 םינויצ המכ יתשגפ קסלארּוא ךותב .םילהוא ךותב םש ויחו ,םיזיגריקה ירפכ ,"םילּואָא"ל
 תביבסמ םהינש ,ל"ז ץיבייטיק ךורב תא ןכו ,ןורפע לש ותשא ,וחרי היטיו תא םללכבו
 המכ קסלארּואב ויה ןכ .יללכה ינויצה רעונהמו ס"צ-רעונמ םג ונתא ויה .פ"יסאמ קצולס
 .םיקיבשנמו ר"ס ,םיטסיסכראנא
 םחל אלא היה אל ונלכאמש םימי ויה .קחודב ונמייקתהו וא"פגמ ףסכ"םוכס ונלביק ונמויקל
 דחא לכ .דובעל ונישרוה אל .הבוקשפ הנירטאקימ ןכו תיבהמ ףסכ תצק םג ונלביק .חיטבאו
 .הנקז תיקאזוק לש התרידב רדח יל יתאצמ ינא .םירוגמל רדח ול אצמ
 תא יל ופילחה יכ ,העידי יתלביק המ-ןמז ץקמ .הבקסומב "ץולחה" זכרמ םע רשקב ונדמע
 השירד החלשנ רבכו ,לארשי-ץראל הילע ,רמולכ ,היסורמ האיצי תורשפאב שוריגה
 תא וא"פגה הבכיע המ םושמ .קסלארּואב ,םוקמב רדסל יתייה בייח ןוכרדה תא .יליבשב
 .השירדה םע בתכמה יל רסמנ ,שדוחמ רתוי לש תוהש רחאל ,ףוס"ףוס .ךכ לע העדוהה
 הינאה לע יתילע אל ןכלו ,הינא-סיטרכ תיינקל קיפסה אל ידיבש ףסכה .הסידואל יתעגה
 ,הינשה הינאה לע הלעא אל םאש ,יל ועידוה הסידואב וא"פגמ .ץראל הגילפהש הנושארה
 יתילעו ,ץראב ריזחהל החטבהב ,תיטרפ האוולה יתגשה םיבורמ םיצמאמב .שוריגל ינוריזחי
 .1925 יהלשב הצרא

 1925 תנשב קסלארואב שוריגב
 ןורפע-וחרי היטיו -- תיעיבר ,ןהכ דוד -- לאמשמ ןושאר :םידמוע



 בופיל בד

 תונורכז יעטק

 .קסנימב -- 1915-מ .קודורוה הרייעב 1905"ב דלונ ,בופיל בד ,ןיאּורמה
 ריכזמ ,חלמה-םי ילעופ תצעומ ריכזמכ ןהיכ .1925-ב הלע .ןויצ-ריסא
 ןמחנ" לע רפס םסריפ .םילשורי ילעופ תצעומ ריכזמ ,םילשוריב י"אפמ
 .1950 י"אפמ זכרמ תאצוה ,"ותנשמו ןיקריס

 "דוחורטסיב" .תירבעל ברע-ירועישב ,"דוחורטסיב"ב דומלל יתלחתה 1915 תנש ףוסב
 םע םיבר םיחוכיו רחאל .המחלמה ןמזב קסנימל ורהנש םיטילפה ידלי ליבשב הכלהל דסונ
 דומילה תפשכ העבקנ תירבעו ,םינויצה וחצינ ,םיטילפה ידליל הארוהה ןושל לע ,"דנוב"ה
 םחנמ :ויה ירומ .הפוג קסניממ ,םיטילפ םניאש םידלי םג םש ודמל ,השעמל .םש
 ,'ץיבומרבא דחא ןכו ,אבס-רפכב הרומ היהו ץראל ךכ-רחא הלעש ,ןוסלדנמ ,'ץיבוקציא
 דמיל ןכ .ןישודק היה ילש ישארה הרומה .םיטילפה םרז םע קסנימל עלקנו םעטמ-בר היהש
 ,יקסניטסקיט םהרבא 'ר ברה לש ונתח היהו ,הנבוקמ טילפכ אבש ,ןהכ השמ הרומה םש
 ,ץראל הלעשכ םגו ,"םלועה" יכרועמ היהו הנבוקל םימָיל רזח ןהכ השמ .רימ תבישי שאר
 שוריפה ,"שרופמ ארקמ" שוריפה םע ך"נתו תירבע ונדמל ."םלועה" תכירעב ךישמה
 .שּווירטו קיטונ ,ןיול לש זא ינרדומה
 -ןבא םהרבא לש ויבא ,ןייטשנזור דוד םייח לש "ןקותמה רדח"ב דומלל יתרבע 1917 תנשב
 די-לע הארוהב רזע זא רבכו ,לודג ןעדי היה ,13-12 ןבכ ,ונליג-ןב היהש ,םהרבא .ןשוש
 יבצ ,רוכבה ןבה לש וידי השעמ ,לצרה לש תריוצמ הנומת היולת התיה התיכב .ויבא
 ןושל ,ך"נת :םיירבע םידומיל קר םש ונדמל .בוקראחב טנדוטס זא היהש ,ןייטשנזור
 .קודקדו
 יאלולינ תא ודירוה" :יל השחל אמאו התיבה יתאב .1917 ראורבפ תכפהמ יל הרוכז
 יכ -- ,אמא התנע -- ,דואמ בוט הז" .יתלאש -- "?ער וא בוט הז םאה" "!ואסכמ
 ."םידוהי-אנושו רוכיש היה יאלוקינ
 וכרענ ,םירטושה לעמ קשנה תא וקריפ ,תובוחרל וצרפ רורדה תחמש ירּוכש םינומה
 ,ןויצ-ילעופ ,םינויצ ןכו ,םיטארקומיד-לאיצוס ,ר"ס :תונושה תוגלפמה לש תוינומה תופיסא
 .םיבהלשמה םימואנל בישקמו תופיסאה לכל קחדנ יתייה ,דליכ ."דנוב"ה ,ס"ס
 רענה ודמע השארבש ,זא םיפוצה תורדתסה ,"ריעצה-רמושה" תכולהת יל הרוכזו
 .ןיכלמ רב-בד :טילפה-רענהו רגרב לצרה יאקסנימה
 םע ."םירוכיב" םשב תירבע הדוגאל ןכמ רחאלו "ןויצ-יחרפ" םשב הדוגאל זא יתכייתשה
 לכימ לש ותב ,ץיבוניבר לחרו ןמלרפ האל ,יקסבומייח יכדרמ םג זא ונמנ "םירוכיב" ירבח
 םישימחכ ונינמ .ורותב דחא לכ ונוניכהש ,תואצרה םיעמושו םיסנכתמ ונייה .ץיבוניבר
 .הקבוחאלב יקסבומייח לש ותיבב םיסנכתמ ונייה בור יפ-לע .שיא
 םעה-תופיסא לכ לש עובקה שאר-בשויה ,ןלפק םהרבא תא רכוז ינא םירגובמה םינויצהמ
 ,ל"קהקה ליבשב םיפסכ ףוסיא ןמזב .ריעב תונויצה יבא תניחבב היה אוה .ריעב םינויצה לש
 לש ויבא ,רגרב קחצי .הפי המורת םורתי אוהש ועדי יכ ,וילא עיגהל םימירתמדגוז לכ הצר
 .שידייב ומאנ םלוכ .הצרמ היה ןהכ השמ םג .םייטילופ םיאשונ לע ןיוצמ םאונ היה ,לצרה
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 היאקסבונדיוק תובוחרה ןרקב ,"ןויצ" ןתיבב ןהכ השמ הצריה תותבשה תחאב יכ ינרוכז
 .ינורכזב רּומש ונדוע וז האצרה לש המושירו ,ך"נתה לע ,היאנלידאגובו
 ,תירולב חפטמ ,הימכש שובל .ריעב דואמ בושח ינויצ ןקסע היה ץיבוקציא םחנמ הרומה
 דוחורטסיבב ך"נת דמלמ היה ץיבוקציא .תירבע הפי העדי ותשא םג .תירבע קר רבדמו
 !שאר-יוליגב
 וליאו .תורומח םינפ רבס לעב םדא -- דבלב הָיארמ ינא רכוז ןקזה ןיגרוח םייח ר"ד תא
 ויתיאר ,ךפונ הדוהי לש ותיבל 1921 תנשב יתאבשכ .בורקמ יתרכה אל ןקזה ךפונ ל"י תא
 תורדתסה םשב ותוא יתדפסהו ותייולהב יתפתתשה .ןבל ןידס הסוכמ ,הפצרה לע לטומ
 םשב ומצע הניכ ץראבש ,ל"ז יקסנסוס המלש ותוא דיפסה "רבחה" םעטמ ."המידק" רעונה
 .יסורה המלש
 שידיי ירפס .ןיקשופ ש"ע הירפסה רחאל ,ריעב הלודגה הירפסה התיה ךפונ לש הירפסה
 .תינוריעה הירפסב רשאמ רתוי הב ויה תירבעו
 :ןיה םימאונה .ינוריעה ןורטאיתב תותבשה תחאב םייקתהש ,דחא גניטימ ינורכזב תרחנ
 ,ץישפיל תחפשממ תיאקסנימ התיה רתסא .תמסרופמה ןיקמורפ רתסאו ןיטשניו לאימחרי
 ,הכאלמה-ילעבו םילעופה לע ,םעה ינומה לע תלבוקמ התיה רתסא .ידמל הרישע החפשמ

 לע שפנ-תוריסמל הנוכנה תוישיאכ הרייטצנ םינומהה יניעב .דואמ תיתאמזירכ תוישיא
 ןיטשניו ."דנוב"ה קוריפ לע חוכיו זא שוטנ היה "רעקעוו רעד" ןותעב .הלש םילאידיאה
 םשב םירמאמ לש הרוש המסריפ ,ךכל הדגנתהש ,רתסאו ,"דנוב"ה לש וקוריפ דעב היה
 .תיטסינומוקה הגלפמל הפרטצהו איה ףא הענכנ ףוסבל ."ידידיל םיבתכמ"
 הפוקתב .םיטסינומוקל ורבעש ןויצ-ילעופ ינושארמ היה ,בוט יממע םאונ ,דנאלדירפ יבצ
 םידוהיה .ךכב ףתתשה אוהו ,תוירצונה תויסנכה לש םיטישכתו בהז תמרחה העצוב איהה
 ,קסנימב ותעפוה יל הרוכז .תוירצונ תויסנכב תומרחהב ברעתהל ידוהיל ול לֶא יכ ,זא ונעט
 הגלפמה לש יזכרמה םלואה ןכמ-רחאל היהש ,רבעשל "םיליצאה תופיסא" םלואב
 ודגנ .ןויצ-ילעופ תא ותביזע ימעט לע דנלדירפ יבצ רביד וז העפוהב .ריעב תיטסינומוקה
 ךל וננישש םירבד ,ןוחט חמק הז ,יבצ ,ןעוט התאש המ לכ" :ןעטו זואהנזור המייל עיפוה
 ."יכותכ םהילע רזוח התאו
 :ונמצעל םיארוק ונא :ןויצ-ילעופ ןודעומב הפיסאב רמא םעפ .דואמ ןונש היה המייל ותוא
 השאל ?המוד רבדה המל לָשֶמ .צ"פ םיירגוסבו "ייטראפ עשיטסינומָאק עשידיי יד"
 םריאשהל .תורנה לע ךרבל רבכמ הז הלדח איה .המאמ השרָיש תשוחנ-יטומפ התושרבש
 לבל ,הצור הניא םנימטהל .תשוחנ-יטומפ עתפל םיאורו םינכש םיאב ירהש ,האנ אל תיבב
 ,ונא םג ךכו .ןחלושה לע דומעל ןכ-םא וכישמי .המא תשוריב איה תשייבתמש רמאיי
 .םשל אלו ןאכל אל ,םיירגוסב צ"פ םשב תונכתהל ךישמנ
 ינאו ,ריהזמ םאונ היה הבקסומב צ"פ זכרממ ןיוויק .ץוחבמ םינקסע ירוקיב יל םירוכזו
 בקעי םאני םויה :רמאנ תועדומבו לבבורז םג קסנימב רקיב .םימואנל בישקהל יתבהא
 תורוחש םיילענ וילגרל ,תרדוהמ הרוחש הפילח היה שובל ."לבבורז" תואכרמבו ןיקתיו
 םלואב םאנ אוה .לצרה ןקז חסונב ,ול היה רוחש ןקזו .רוחש ליעמ ויפתכ לעו םיילדרעב
 הקקחנ לבבורז לש תחא הרמיא .1917 רבמצדב ,םיקיבשלובה ימיב "רחסמל רפסה"תיב"
 יפ םיעורג םיקיבשלובה לבא ,ער היה יאלוקינ ראצה" :הנש 12 ןב דלי זא ינאו ,ינורכזב
 ."המכ
 .יניינע םואנ תיסור םאנ .ונריעב רודלפמורט ףסוי םאנ םימיה דחאב



 בופיל בד 208

 חמצ ר"ד לש היסנמיגל דימלתכ יתלבקתנשכ .תישיא השיגפמ ינא רכוז ץיבוניבר לכימ תא
 לכימ לש ונתוח ,ןירפלה ריאמ לש ותונחל ימא םע יתכלה .םירפסל יתקקזנ ,ןיטשדלפ
 םירפסה דחא .םינוקב לפיט ,לכימ ,אוהו ,איהה תעב גלפומ ןקז רבכ היה ןירפלה .ץיבוניבר
 םניא !וננמז ידלי :בישה לכימו .תרחא תונחב תונקל ךלנ :ימאל יתרמאו יניעב ןח אצמ אל
 .םהלש אמא ילגר לע םיסח
 הפיסא"ל דמעומ היה אוה .ינוריעה ןורטאיתב ןיטשדלוג רדנסכלא לש ריהזמ םואנ יתעמש
 .סוקצורב .י ,ה"אזמ ברה ,ןיטשדלוג רדנסכלא :םידמעומ העברא זא ויה ."תננוכמה
 .קסנימב זא ררוגתה סוקצורב
 אוה .ינלופה שוביכה ימיב הז היה ,קסנימב ןילרב .צ .נ ברה לש םואנ דחא םוי יתעמש ןכ
 .היה תובהל בצוח םאונ ."לוש-רוכ"ב םאנ
 גרוהל האצוה לע תועדומ תומסרפתמ ויה רקוב-רקוב .קסנימב רתויב הליעפ התיה אקָא'צה
 .יקסנפוא ריכזמהו ,גרבנטור ר"ויה :םותחה לעו ,היצולוביר-רטנוק ןוועב םישנא לש
 ונכלה .ןוישרל םיקוקז ונייה ,1917 תנשב ,"םירוכיב" גוחה תא ונומיקהשכ
 ידימ ןוישר ונלביק םשו ,יבלסובארפה ףושיביכראה תיבב םקמתהש ,"סורפמוקראנ"'ל
 .ונגס וא ראסימוקה
 תורושב םינמרג םילייח ריעל וסנכנ דחא ריהב םויב .ינמרגה שוביכה לע יתונורכז םיטעומ
 .םיבר םיינויצ םינודעומ וחתפנ םינמרגה תפוקתב .ברק אלל ריעה לע וטלתשהו תודכּולמ
 .היאנלידאגובו היאקסבונאדיוק ןרקב "ןויצ" םעה-תיבב היה יזכרמה ןודעומה
 םיבשותה .םידדוש תויפונכ לש תוללותשה התיה ,םיקיבשלובה תסינכו םינלופה תחירב ןיב
 דושב םיקסוע םינלופה יכ ורפיס .תולילב תוקעצ ועמשנו ,םהיתבב םירגוסמו םירוגס ובשי
 החמשה התיה ,םייטסיבשלובה םיבכורה ינושאר ריעל וסנכנשכ .םתוקלתסה ינפל הזיבבו
 ךכ -- "םילודגה" ,"ונלש" בוש ריעב םיטלוש וישכע .םישבוכה ידימ ונלאגנ וליאכ ,הבר
 .םיקיבשלובל זא ונארק
 השמ :יתמארדה גוחב םינקחשה ונמנ הירבח םע ,"תוחתפתה" םשב הצובק ריעב התיה
 רעונ-גוח הז היה .בוקינ'צולומ הרש ,ןודרוג הדוהי ויחא ,ןודרוג אביקע ,ירעי והילדג ,ןמסט
 .תורפסלו תונמאל
 ."המידק" רעונה-תעונת ימיקמ םע יתייה ךא ,"תוחתפתה" גוח ירבח םע יתינמנ אל ינא
 ףסוי ,ןאזאקמ דחא רוחב ריעב עיפוה םימיה דחאב ,ינויצ גוחל האווסה ,יתורפס גוח ונל היה
 התרטמש "המידק" םשב תורדתסה ןאזאקב ומיקה וירבחו אוה יכ ונל רפיס אוה .ומש רדאב
 רעונ לש תורדתסה התיהש "רבחה"ל דוגינב ,שממ םייפכ-תדובעל םישנאה תא רישכהל
 היה אוה ."םילמע לש תורדתסה" םיקהל ,רמא ,ונתבוחמ .םיטנדוטסו םיטסיזנמיג ,דמול
 ינש .העור ילב ןאצכ ונראשנו ,ץראל רדאב הלע ןכמ רחאל .ונתוא ענכישו ריהזמ םאונ
 ,ללהנ בשות ,ינפג תעכ ,יבונפג :ןאזאקב העונתה יגיצנ תא םהב וניארש ,רדאב לש וירבח
 ונא .וקתש ,ץראב םיכרד-תנואתב םינש רובעכ הפסינש ,יב-אצמנ אוה ,יקסבצמינ יכדרמו
 .הנוע ןיאו לוק ןיא ןאזאקב "ונזכרמ"מו ,הביבסבו קסנימב הלודג העונת ונמקה
 ,ינאו ןמסדוה השמ ,ץישפיל השמ ,(ירעי) קו'צשלופ הילדג ופתתשה הבש הבישיב ,דחא םוי
 ,םירזוח ,בר רמוח :וניניע ורואו התוא ונחתפ .ןאזאקמ דואמ הלודג הליבח ראודב העיגה
 .ןאזאק םע ונלש ןורחאה רשקה היה הז .דועו םיסיזית
 ,הביבסה תורייעב .םיפלא ונינמ .קצולסב םקוה יזוחמ זכרמ .הביבסה לכב םיפינס ונחתפ
 התבר ךכ ידכ דע ,לומוסמוקל לגר-תסירד וב התיה אל -- "המידק" ףינס וב היהש םוקמב
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 ,'ץיבופיסוא ,הגורודדוראטסב ,הביבסבו קצולסב םיפינס ונל ויה .רעונה ברקב ונתעפשה
 םשבו ,הגורודדוראטס לש יזוחמה דעוה םשב יכ ינרוכז .דועו 'ץיבוחּופ ,הקרוגוניראמ
 .ץיבובייל םשב דחא דימת עיפומ היה ,הגורוד-ובונו הגורודדוראטס לש םיפינסה
 לגתסהל םיצמאמ ךותמ ,ץיבארק חפנה לצא ונדבע קסנימב .הרשכהל תומוקמ ונשפיח
 דוגינב ,ונתעונתבש ינלמעה וקה תא שיגדהל התיה ונתמגמ לכ .שממ תיסיפ הדובעל
 םקוה זא ."המידק"ב תוררופתה הלחה ךכ בקע .ןיאש טעמכ הדובע-תומוקמ ךא ,"רבחה"ל
 לש רתוי תולודג תויורשפא ויה "ץולחה"ל .ירעי הילדג ידי-לע "ץולחה" לש ףינס ריעב
 וננחתה .קסנימב עיפוה ,הבקסומב "ץולחה" זכרמ חילש ,סניפ ןד .הרשכה-תומוקמ תגשה
 .ונינענ אל ךא ,"המידק" תסירהל די ןתי לבל וינפל
 אל ,תיללכ רעונ-תעונת םייקל ונילע יכ ,דימת ונעט ס"צ-רעונ םעו ס"צ םע ונלש םיחוכיוב
 הנותנ התיה ונתדהא .ץראל ונתיילע םע ,ןמזה אובב אובת תיתגלפמה הרדגהה .תיתגלפמ
 ךישמהל ונילע ,ץראל הלענשכ יכ העדב ונייהו ,הכפהמה לש הקיטנמורל ,םזינומוקל
 .םודאה אבצה ראסימוק ,יקצורט .ל תא ונצרעה ונלוכ .הכפהמב
 תנשב ,תונויצב דושח היהש ימ לכ םא יכ ,"המידק" ירבח קר אל ,ונרסאנ הנושארה םעפב
 תא קיספנש ונמתח ףוסבל .וא"פגה ףתרמב ,ירשת שדוח לכ ,םימי שדוחכ ונבשי .2
 שיא רבעשל ,היצקָאסווֶאיה שיא ,ץיבונרהא דחא היה רקוחה .ונררחושו תינויצה ונתוליעפ
 .תרתחמב תידוהיה םילעופה-תעונת
 ךכ-רחא ,וא"פגה יפתרמב םיישדוחכ ונבשי ,ונלש הצובקה תא בוש ורסא 1925 ראוניב
 לע זירכהל ונטלחהש דע ,דחי םיילילפ םיעשופ םע ונבשי .רהוסה-תיבל ונתוא וריבעה
 ריביסל םא ,םינש שולשל שוריג רזגנ ונבּור לע .ןידה-קספ לע ונל ועידוה זאו ,בער-תתיבש
 .לארואל םאו
 תא ןכו ,םידוהי דהוא ,הלשממה-שאר ,בוקאיברָא'צ תא רכוז ינא יטיבוסה ןוטלשה ישנאמ
 ינפלמ דוע ,קיתו טסינומוק היה ,יסור ,ןירונק .תיטסינומוקה הגלפמה ריכזמ ,ןירונק .ו
 היהש ,"ינכפהמה לנובירט"ה שאר-בשוי ,לורק תא ינא רכוז ןכ .אלפנ םאונ היהו .הכפהמה
 דחא םוי .םינומהל הגצה ןיָעכ ,יבמופב תוכרענ ויה ןידה-תיב תובישי .םיטידנאבה תא ןד
 ."!םינישלמל תוומ" :ריקה לע הבותכ המסיס ול וניארה .רהוסה-תיבב לורק ונלצא רקיב
 .םהישעממ ןיע םילעהו םינבר דהאש ,ורפיס .קוחצב ץרפ אוה
 -םויב ףתתשה אוה .טסינומוקל ךפהש ,רבעשל ס"ס שיא ,ןיסאיראמ תא ינא רכוז ןכ
 :ורמאו ןטקה ונב הנואתב הפסינ הנגפהה רחאל .קסנימב תיתד-יטנא הנגפהב דחא םירופיכ
 !םיהולא עבצא
 ויה וננמזב .םירקבל םישדח םיפלחתמ ויה רהוסה-תיבב ונתבש תעב וא"פגב םידקפמה
 .ידוהי ,ץכ ךכ-רחאו בולוקאראק ,בונאראב
 .1925-ב הז היה .ץראל ונילעו ,היסורמ שוריגל שוריגה ןיד-קספ ונל רמּוה ףוסבל
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 הלע .ןויצ-ריסא ,(1979-1908) גרבדלוג ןבואר ,ןָיאּורמה
 .ביבא-לתב ןובשח-האורכ דבע .1929-ב הצרא

 יתדמל .ויניעב הלוספ התיה תונויצה ."לארשי-תדוגא" רבח היה יבא .יתד תיבמ יאצומ
 הז היה .שידייב שדוק-ידומיל םוי-יצחו תיסורב םייללכ םידומיל םוי-יצח ,תיתד היסנמיגב
 היסנמיגה .יטיבוסה ןוטלשה ןמזב םג הנש דוע ךשמנ הזו ,קסנימב םינלופה ןוטלש ןמזב
 עדונה ינויצה הרומה לש ירבע םידלי-ןג םג היה רצח התואבו ,היאקסבונאדיוק בוחרב הנכש
 םידליה-ןגמ ועקבש םיירבעה םירישה ילילצ תא ונטלק ,םידליכ .(יולה) ץיבוקציא םחנמ
 | .םהירחא ונכשמנו
 הרומה .ירבעה םידליה-ןג תא ורגס ,לארשי-תדוגא לש היסנמיגה תא ורגס הרהמידע
 ךכו ,הלאה םיסרוקל יתמשרנ .תירבע תורפסו ך"נת דומילל םיסרוק יאשחב חתפ ץיבוקציא
 ."ריעצה המידק" תורדתסהל ,םידומילל-ירבח תעפשהב ,יתעגה
 םג ,תינויצה העונתהמ וגייתסה ,לארשי-תדוגא ישנאו םינברה ,קסנימב תסנכה-יתב ישנא
 .תונוטלשה דחפמ םגו םיינורקע םימעטמ
 .וז תוליעפל ודגנתה םייתדה ונירוה ירהש ,וניתופיסא תא םהב םייקל תומוקמ ונל ויה אל
 םיאבגה .תופיסאה תא םש םימייקמו םישנה תרזעל םיצרופ ,תסנכ-יתב אופיא ונייה םיספות
 תסנכ-תיבמ ונייה םידדונ ,תאזל יא .וא"פגה ידיל ונתוא וריגסיש ,ונילע ומייא םינברהו
 הרומה ורסאנש דע ונכשמה ךכ .תויטרפ תורידב תויוסנכתהל ונרבעש דע ,תסנכ-תיבל
 תיברמו הלסחתה "ריעצה המידק" תורדתסה .ולש םיסרוקה לש םיבר םידימלתו ץיבוקציא
 רישכהש רעונ-ןוגרא ,"ריעצה ץולחה" שיא תויהל יתכשמה ינא ."המידק"ל ורבע הירבח
 .ץראל תולעל םישנא
 הכאלמ-ילעבו םיתוריש ידבוע ,םינוונח :ינוניבה דמעמה ינבמ קסנימב םידוהיה ויה םיבר
 םה .תויוכז-יללושמ תויהל הלא וכפה ריעב יטיבוסה ןוטלשה תוססבתה םע .םייאמצע
 הלודג התיה תיתוברתהו תילכלכה םתקוצמ .ראוצ לע ופדרנו יוצר-אל טנמלאכ ובשחנ
 תולוליה םיכרוע ,תסנכ-יתב םימירחמ ,םהב םיללעתמ ויה םיקָאסווֶאיה דוחיב .דואמ
 .הכובמה התבר "םינגרוב-ריעז"ה לש םהינב ברקב םג .רופיכ-םוי לילב תויבמופ תוגניחו
 -ץראל הריגהה וליאו .םיעשופכ וגצוה םהיתובא .םהל ונתנ אל דובעל ,םהל ונתנ אל דומלל
 .ץראל תולעל היה לוכי טקיפיטרס לביקש ימ .תורשפאה רדגב ןמז ותואב התיה לארשי
 .1924-ב ,רבשמ-םרטב ,ץראב תואיגה תנשב הז היה .םידדועמ םיבתכמ ולבקתה ץראהמ
 הכּורכ ץראל הילעה יכ ועדי םידוהיהו ?ץראל תולעל ופאש לוכהש אופיא אלפייה
 .קסנימב ידוהיה רעונה לע "ץולחה" לש הברה העפשהה ןאכמו ."ץולחה"ל תוכייתשהב
 ויה .םישנא 5-4 ,םימצמוצמ ויה םיגוחה .תירבעל םיגוח ונגריא תוינויצה תוגלפמה לכ
 "ץולחה" .'וכו תורדתסהה ,הצובקה ,ץוביקה ,ץראה-תעידי ,תילארשי הירוטסיה םידמול
 םג עיגמ ןותעה היה תולתפנ םיכרדבו ,"רבד" ןותעה תא לבקמ היה הבקסומב ילאגילה
 ןותעה תכרעמב םילבקתמ ויה וללה .הינלופמ םיידוהי םינותע םיגישמ ונייה ןכ .ונילא
 הבקסומב םיזכרמהמ .ונילא םתוא םיחירבמ ונלש םירבח ויה םשמו ,יטסינומוקה
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 -ץראמ סופד-רבד םילבקמ ונייהשכ .תורפסו םיטקפסנוקו םירזוח םילבקמ ונייה דארגנינלבו
 העדומ לכו ,תועדומה תא וליפא םיארוק ונייה ,ונל גח םוי הז היה ,"רבד" תא וא ,לארשי
 .תפסכנה לארשי-ץראמ םולש-תשירפכ וניניעב התיה
 תורבוח ונאצוה ונא םגו .תופיסאל טרפ ,עובשב שולש-םיימעפ םיגוחב ונייה םיסנכתמ
 .שידייו תיסור ,תירבע :תופש שולשב תויסומלופ
 יאתבש -- םויכ) ןיקסאב לטפָש םע קודה רשקב יתדמע ירסאמ ינפל תונורחאה םייתנשב
 תא ןגריא אוה .הפ-לעבו בתכב הלומעתב ןייטצה אוה .וילכ-אשונ תניחב יתייה ,(יבצ-תיב
 ,םידימלת ןיב -- ןוכית ידימלת ,םיטנדוטס ןיב ולעפ םיטנדוטס .תילאירוטקסה תוליעפה לכ
 לע לטפש לש ויתואצרה תא םש םיעמושו תורעיל ונייה םיאצוי .םילעופ ןיב -- םילעופ
 היה ,רסאנשכ .'וכו בוכורב תרות ,תידוהיה תואיצמהו םזיסכראמה :םייגולואידיא םיאשונ
 ,רהוסה-תיבב ותבשב ויכרצ קופיסל גאודה יתייה ינא ןכש ,סוביכל םינבלה ןיב ילא ריבעמ
 התרידב ףרגוריפאשב םיסיפדמ ונייה וירמאמ תא .תומלש תורבוחו םירמאמ לש די-יבתכ
 םיאירקמ ,םיקתוע 30 דע ונייה םיסיפדמ .תירוטקובורפכ ןכמ-רחאל התלגתנש הרוחב לש
 .דועו בוזורג ,הלופאק ,קצולס :הביבסב םיפינסל םיריבעמו ,תופיסאב
 -תוצובק :רמולכ ,"ןפורג-רעדניק עשיטסילאיצֶאס עשידיא" ,ג"קסא תא םג ןגריא ןיקסאב
 ידימלת ןיב ותוא ונוציפהו הלק הפשב בותכ ןותע ונאצוה .תויטסילאיצוס תוידוהי םידלי
 הז ךכ .הלודגו הבר התיה לארשי-ץראל היטנה יכ ,ונתלועפל דה היהו .םייממעה רפסה-יתב
 .םירסאמב הלחה וא"פגהו ,ץראב רבשמ לע תועידיה עיגהל ולחהש דע ךשמנ
 יאנתב ,תמלתשמ הדובעב רודיסו םידומיל ול םיחיטבמ ויה ,והשימ רסאנ :וא"פגה הגהנ ךכו
 תנכוס איה תונויצה יכ תעדל חכונ אוהש ,"רעקעוו רעד"ב םוסרפל הרהצה רוסמיש
 .תורהצה ורסמ אלו ותפתנ אל םיריסאה בור .םזילאירפמיאהו תונגרובה
 תילאמש העונת ,פ"יסאב תּורבחל ןמזה תצורמב יתעגה ינא .תונשלה ירפ ויה םירסאמה לכ
 התיהו .תונויצה םע תיטסיסכראמה הסיפתה תא הגזימש ,תוינויצה תוצובקה ןיב תיסחי

 "פ"יסא ןופ תרמשמ" ,ג"קסא ןותע לש 2 ןוילג רעש
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 טסינומוק היה היחאש תחא הרוחב (מ"ססָי :תיסורב תוביתה-ישאר יפל וא) פ"יסאב ונלצא
 זכרמה היה התיבבו ,הלודג הריד הל התיהו םיפסכב תעפושמ התיה איה .היוגל יושנו
 הביבסה-תורייעמ ואבש םישנא ,זכרמהמ ,הבקסוממ ואבש םיחילש .ונתעונת לש יאקסנימה
 לכ לע היפמ העדי וא"פגה .תירוטקובורפה לש הזה תיבה תא ורבע םלוכ ,רמוח לבקל
 .רוסאל יתמו ימ תא הילוקיש יפל הטילחמ התיהו ,ונישנא
 דגנ תונעט אלו ,תוינויצ תוזרכה םיזירכמ ונייה אל .דחא תוגהנתה-וק ונל היה תוריקחב
 ,ונלש המיתח לבקל ךירצ היה רקוחה .םולכ אלו םיעדוי ונחנא ןיא :םירמוא ונייה .תונויצה
 .תוקיר םיידיב ראשנ היה -- ונמתח אלש ןְויכמו
 הללכבו ,םישנא הנומש תב הרובח ,ונחנא יכ ,יתוא ומישאה ,1927 תנשב יתרסאנשכ
 מ"ססי ירבחמ השולשו ,ןוסרפ םשב ,טסינומוק אל יאנותע ,טסיקצורט ,קֶאסווֶאי ,יאדנוב
 ,תירוטקובורפל טרפ ,םימשאנה תא ללכ יתרכה אל .יטיבוסה ןוטלשה דגנ רשק ונרשק --
 -יפתוש תמישר תא יִנפל וארקשכ .ונתעונת רבח ,הטיסרבינואה רגוב ,דנאלדירפ יבצלו
 .ינממ םיצור המ ללכ יתנבה אל .קוחצב יתצרפ ,עשפל
 הרהצהה תא ריהצהל ונל ועיצה זאו .םייק היה אלש רבדב תודוהל ונלוכי אלש ,וילאמ ןבומ
 השולש ונראשנ הרובחה לכמ .טסיקצורטהו יאדנובה םללכבו ,ומתח ונתאמ השימח .העודיה
 .לוק-טרוטל שוריגל רזגנ ונניד .ינאו ןוסרפ יאנותעה ,דנאלדירפ יבצ :םינברס
 םואתפו ,ףתרמב הטמל םיאולכ ונייה .תולילב ונתוא םירקוח ויה ,וא"פגב םירוצע ונייהשכ
 קסנימ ינבר לכ תא טעמכ הנתמהה-םלואב יתשגפ תחא םעפ .הריקחל ונתוא םיקיעזמ
 םשו ,"אדזָאווז" תאו "רעקעוו רעד" תא ונלביק םיימוי רובעכ .הריקחל וכיח םה ,הביבסהו
 םסרופ ןילופב תונותעבש רחאמ :בוריקב ןושלה וזב םינבר 40 ידיב המותח הרהצה המסרופ
 םיפדור םהש תוצעומה-תירבב תונוטלשה לע אוש-תולילע וחטוה ובש םידוהי סנכ לע
 אלא םניא םינלופה םידוהיה !םינוכנ םירבדה ןיא יכ םיריהצמ ונירה ,םתד לע םידוהי
 ...תויוכזה לכמ םינהנ תוצעומה-תירבב םידוהיהו ,םזילאירפמיאה יתרשמ
 וליאו ,םותחל ברסמו שוריגל ךלוה ,ירבע רענ ,ינא הנה :םירוצעה ינפב ישפנ-רמב יתנעט
 !!!רקש-רבד לע םימתוח ,הליהקה לש םיינחורה םיגיהנמה ,םינבר 0
 םע ונשגפנ רהוסה-יתבב .שוריגה-םוקמל ונעגהש דע רהוס-יתב 10 ונרבעו ונדדנ הנש יצח
 םידוהי .עשופכ םשאנ -- רכוס וא םחל והשימ הנק .םיילכלכ םיעשופכ ומשאוהש םידוהי
 .םינויצה ,ונתאמ וגייתסהו םתדל םידרח ויה הלא
 יהוזש ונייה םירובס .תמסרפומה םימחימה ריע ,הלוט ריעל ונעגה שוריגה םוקמל ונידודנב
 יכרצל תוצמב ודייטצה ונכותבש םייתדה םידוהיה קר .חספ ברעב הז היה .םייוג הלוכש ריע
 םירהצה-ירחא הנהו .תוצמ ויה אל ,תועדב םישפחה ,ונל ךא .שוריגל םתאצ ינפל דוע גחה
 הלוטב יכ ררבתנ !ירחא ךלי םכבש שישקה ?םידוהי ןאכ ימ :ארק לוקו תותלדה וחתפנ
 ונכרע םנמאו .חספה גחב םידוהיה םיריסאה יכרצ קופיסל הגאד איהו ,תידוהי הליהק תמייק
 .הלוטב רהוסה-תיבב ותכלהכ רדס
 .תפתושמ הפוק התיה ,םינויצל ,ונל .תיתגלפמה תוכייתשהה יפל ,תונומוקב ונייח שוריגב
 ךא .םירחא תורוקממו ,יקרוג לש ותשא ,הבוקשְפ הנירטאקימ הכימת הלביק הנומוקה
 לע סמה לטיה .ןאצו תודש םהלו םירכיא לוק-טרוטב ויה .בערזייח ונייח ,ללכ-ךרדב
 ,רצואה דרשמ ישנא .םתושרבש ןאצה ישאר רפסמו חטשה תומכ יפל היה םירכיאה
 ויה ,שוריגה-םוקמ לש ילהנמה ןונגנמב םידיקפת יולימל וחלשנו וחרסש םיטסינומוק
 םיריסאה לש הנומוקל המּושה תדובע תא ורסמ ןכ-לע .םתדובעב ולשרתהו םירוכיש
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 ףיטקב :תונוש תוינפוג תודובעב םג ונדבע .הדובעה תא תיקלח ונא ונלביק םהמו ,םיסורה
 תענּומ היליטנא .תיביטימירפ היקשההו ןוחש היה רוזאה .תולבס תודובעבו היקשהב ,הנתוכ
 הדובע וז התיה .וניקשהו תודשל םיילדה תא ונבחס ונאו ,םימ יילד הלעמ התיה רומח ידי-לע
 ריחמ .לבור 6.25 םוכסב הלשממה תאמ תישדוח תרוכשמ ונלביק ךכל ףסונ .תכרפמ
 .לבור 5 היה הדעסמב תחא םירהצ-תחורא
 הנומוקה תא ונבזע יתשאו ינא .םיחוכיול ץק היה אלו תונוש תועונת יאצוי ויח תונומוקב
 ונבושיח יפל .ידוהי גח לח יתמ ונעדי אלו ,בושי-םוקממ ונייה םיקוחר .דוחל רוגל ונאציו
 .ונתיבב םירופ-תביסמ ךורעל אופיא ונטלחה .םירופ גח ןמז עיגה
 םהו ,הרהצה לע ומתחיש םהמ ועבת .םיחא ינש ונלצא ויה .םירוטקובורפ ויה שוריגב םג
 םש הלעה ופוג לכ .ארונו חדינ םוקמל וחלש ,הרּוש ,ריעצה תאו םהיניב ודירפה .ובריס
 ונחנא .לוק-טרוטל ונילא והוריזחה זאו .םותחי יכ עידוהו רבשנ רוחבה .םייתלגומ םיעצפ
 עידוהו וב רזח זאו .ותמיתח רשפ המ ול ונרבסהו ותוא ונבריק ,ךפיהל ,ותוא ונמרחה אל
 ,דחא רוטקבורפ אב .יתאב ונממש םוקמל הרזח יתוא וחלשת וליפאו ,םותחא אל :וא"פגל
 תא םג הילא ונימזתש יאנתב לבא ,הביסמל ןיי הנקא ינאו ףסכ יל שי :רמאו ,םישרוגמה ןמ
 ונלוכ תא הקשה רוטקובורפה .םירופה גח לע יתרפיס ינאו יתיבב ונלוכ ונפסאתה ."הרוש"
 .תלדה תא הצרפ םירטוש תגולפו ,תוקיפד ועמשנ ,םנמאו .םירטושה אובל ןיתמהו
 ומישאהו רהוסה-תיבל ונחקלנ ונלוכ .הביסמב הרּוש םג יכ םירטושל הארה רוטקובורפה
 ונתוא וקיזחה .ונידוה אל .יטיבוס שוכרב ונלביחו ,שוריגהמ חורבל ונָנוכתה יכ ונתוא
 יכ תונוטלשל יתעדוה ,רוטקובורפה לש יתימאה ופוצרפ הלגתנשמ .רהוסה-תיבב םיישדוח
 .וינפ תא דוע וניאר אל זאמו ,רהוסה-תיבמ והואיצוה .ותאמ האב הגיגחל המזָיה
 רפיס ,הבקסומל ועיגהב .תיסורה הנומוקב היהש דחא יאדנוב שוריגהמ זא ררחוש הרקמב
 .םפכב לווע אל לע םהב םיללעתמו םיריעצ םירוחב ורסאנ לוק-טרוטב יכ הבוקשפל
 ןכוס התא יכ ונל עדונ :יל ועידוהו דרשמל יל וארק םימיה דחאב .םולכ אלו ךכ לע ונעדי אל
 .חס רקוחה המ יתעדי אל .ותוא םירחנ .ותוא לבקת אל לבא ,ףסכ ךל וחלשו ,יטסילאירפמיא
 ער היהי ךלרוג תרחא .םותחתו אובתש העש-יצח לש הכרא ךל םינתונ ונא :ףיסוה אוהו
 לכ תא תחקל ילע ודקפ .יאת תלד החתפנ העש יצח רובעכ .רהוסה-תיבל ינוריזחה !רמו
 ונליבשב הבוקשפ החלשש לבור םייתאמ לע האחמה העיגה ראודב יכ ,ררבתנ .יצפח
 הל תודוהל ,הבוקשְפ לא ונאבו הבקסומל ונעסנ .תוזיו תיפרגלט וחלש ןכו ,ךרדה-תואצוהל
 .1929 תנשב ,הצרא ונילע םשמ .ונרובע התשעש המ לכ-לע

 1929 תנשב טנָאקשאטב שוריגב
 גרבְדלוג הרש ותייער .7 ,גרבדלוג ןבואר .5
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 קסנימב דלונ ,יקסבומייח יכדרמ ,ןיאורמה

 תנשב הלע | .ןויצדריסא .1907 תנשב

 .ביבא-לתב ךמסומ ןובשח-האור .5

 עדוי ,ליכשמ שיא היה יבא .תיבב יכוניחל רישי ךשמה התיה תינויצה העונתל יתופרטצה
 ךלוה היה תבשב .ומויב םוי ידמ ללפתמ היה .יתד-יטנא אל םג לבא ותדב קודא אל ,תירבע
 אל ,תידוהי היסנמיגב דומלל יתרבע ןכמ רחאלו ,רדחב ידומיל תא יתלחתה .תסנכה-תיבל
 ,תיבהמ תירבע יתעדי לבא .הנבוקל ןכמ רחאל רבעש ינויצ ,ןייטשדלפ חמצ ר"ד לש ,תירבע
 .תירבע תיבב ונרביד ןכש
 ונינפ ,םידימלת תצובק ,ונא .ז"הנכי רפוסה םהניבו ,תירבעל םש-ילעב םירומ ויה ריעב
 (ןשוש-ןבא םהרבא לש ויבא) ןייטשנזור דוד-םייח ,תירבעל עדונה הרומה לא ונתמזויב
 .תירבע ותיבב ונדמלו
 ןויראסימוקה לש ךוניחה רודמב תונובשח-להנמכ דבע יבא .הכפהמה ירחא רבכ הז היה
 ,הפצוחה ונל התיהו .רבעשל תיאדנובה ,תעדונה ןיקמורפ רתסא הדמע ושארבש ,הלכשהל
 םשב תירבע הדוגאל ןוישר תלבק רבדב סורפמוקראנל השקב שיגהל ,ילו בופיל בודל
 הקרפתהש דע הלעפו המקוה הדוגאה .תירבעה ןושלה דומיל -- איה התרטמש ,"םירוכיב"
 .תירבעה ןושלה תא תונוטלשה ופדר אל ןיידע הכפהמה תישארב .הילאמ
 תינומה תינויצ רעונ-תדוגא תאז התיה ."המידק"ל יתרבע ,הקרפתה "םירוכיב"ש רחאל
 םיבייחמ ונא יכ ,היה רבד לש ושוריפ .םזינומה :איהו ונלשמ היגולואידיא ונחתיפ .הבחרו
 בויחל םיעיגמ ונא ןאכמו ,תיטסינומוקה היגולואידיאה תאו ירוטסיהה םזילאירטמה תא
 אוה תידוהיה הלאשה ןורתפו ,תּואיצמהמ שולת וניא ונלש םזילאיצוסהש ןְןיכמ ,תונויצה
 .תונויצה --
 תרתחמב ,ןבומכ ,ונמייקו םילויטל םיאצוי ונייה .דואמ הפנע תיתוברת הלועפ ונחתיפ
 רחאמ לבא ,יטסינומוקה רטשמה תא םנמא הללש אל ונלש תרתחמה .תירבעל םירועיש
 .וא"פגה ידיל לופיל אלש ונרהזנו תרתחמל ונדרי ,ונפדרנש
 ס"צ ישנאש ינרוכז .םתא םיחכוותמו תורחא תוינויצ תוגלפמ ירבח םע םישגפנ ונייה
 תמועל ."ךרד-יעות" ונא יכ תונוש תוחכוהמ תוחכוה הבו תיסומלופ תרבוח וזיא ואיצוה
 שי :םירמוא ונייה .תסנכ-יתבב םיזורכ הלות התיהש ס"צ תעונת לע םיגלגלמ ונא ונייה ,תאז
 .תסנכה-תיבל אלו םעה ינומהל תכלל
 תונוטלשה יפלכ ירה ,קסנימב תינויצה העונתה ירבח ןיב תועדה-יקוליחו םידוגינה תורמל
 לש בצמל ונעגה אל םלועמ .ותלוכי לכב וביריל רזוע היה דחא לכ .םידחואמ ונלוכ ונייה
 .תרחא תרתחמ תעונת ירבח תונוטלשל ריגסה תחא תרתחמ תעונת רבחש ,תחצינ הביא
 ,לצרה ר"דל םיפתתשמ-תבר הרכזא המייקתנ ,תרתחמב תינויצה העונתה תויה ןמזב רבכ
 םג ואב .תועונתה לכ ישנאל ועידוה .ריעבש רתויב ראופמה ,לודגה תסנכה-תיבב ,זומתב 'כב
 תא הלענ ,תשלובה העיגה הנהו .דועו רזענת םייח הרומה ,ץיבוניבר לכימ ,םירגובמה
 .ונשפנל ונתוא הבזעו םיחכונה תמישר הכרע ,תותלדה
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 255 "ץולחה" דע "םירוכיב"מ

 -תירב) פ"יסא רבח ,קאינר'ִצ םהרבא

 שוריגב ,(תידוהיה תיטסילאיצוסה רעונה

 .1925 תנשב םינאיריזה לבחב

 ןחבנ ,ץיבייסבוא הילוט ,ילש רבחש עריא .םיפירח הירואית-ישנא וניניב ויהו ,םיבהלנ ונייה
 רוסיפורפהש םיחוטב ויה לוכה .בר ןמז ולצא ההתשהו ,דחא רוסיפורפ לצא ,הבקסומב
 רוסיפורפה ,םהינש אלא ,ןמזמ הרמגנ הניחבהש ,ןכמ רחאל ררבתנ .תוניחבב ולישכה
 .ויתונקסמו ירוטסיהה םזילאירטאמה לע וחכוותהו ובשי ,ןחבנהו
 הניחבמ םינק-ילטוק םניאש םירוחב קסנימב ונל ויה ךא ,הבקסומב היה ונזכרמ
 ולעש קאינר'צ םהרבאו הטיול .ל ,שוריגב ראשנש ץיבייסבוא הילוט ותוא :תיגולואידיא
 .דועו הצרא
 וחלשו די-בתכב ןותע וסיפדה הבקסומב .הבקסומל ונחלשו ףרגוטקהב קסנימב ןותע ונאצוה
 וא"פגהש ,ןבומכ .ראודב ונימוסרפ תא םיחלוש ונייה ,ףסכב םיקוחד ונייהש רחאמ .ונילא
 .ונירבח לכ תא התליג ךכו ראודב תוליבחה ילבקמ ירחא הבקע
 ,תויסנמיגה תא לטבל תונוטלשה וטילחה דחא םוי .דמולה רעונה ברקב םג םיליעפ ונייה
 הטיסרבינואל הסינכ םשל יכ ועבק ןכ .דומיל תונש עבש לע רפסה-תיב תא דימעהלו
 ,תיללכ הלכשהל םיסרוק וחתפ תועידיה תמלשה םשל .םינש עשת לש םידומיל םיקיפסמ
 ,סחוימ אל אצוממ םיריעצל םג ןכמ רחאלו ,יראטילורפ אצוממ םיריעצל קר -- הליחת
 .ינגרוב וליפאו
 אל םלועמ .םיאלומוסמוקהו םינויצה ,םיריעצה לכ ,םישגפנ ונייה תיללכ הלכשהל םיסרוקב
 םירבח תצובק הרסאנ קצולסב קר .לומוסמוקה ישנא ןיבל וניניב םייבמופ םיחוכיו ויה
 לש םיידוסה םירזוחה תא ונמסריפ ונדצמ ונא .יבמופ טפשמ םהל ךרענו ,"המידק"מ
 זאמ .הבוגה לע ודמע םש ונלש םירוחבהש לוכל ררבתנו ,טפשמה ךלהמ לע היצקַאסווֶאיה
 ונתנ אלו ,םירסאמה תא םיעצבמ ויה הליל ןושיאב ,הענצב .םייבמופה םיטפשמה וקספנ
 .תויבמופ דוע םהל
 ןיבו ,הטיסרבינוא וחתפ םיטיבוסה .קסנימב הטיסרבינוא התיה אל יטיבוסה ןוטלשה דע
 רוסיפורפה דמע הקלחמה שארב .חרזמה-יעדמל הקלחמ םג הב התיה תוקלחמה ראש
 ,חיכוה ובו ירצונה ושי לע רפס ,רתיה ןיב ,םסריפ אוה .תירבע עדיש יוג ,יקסלוקינ יאלוקינ
 ןוירנימס םזי הז רוסיפורפ הנהו .ארבנ אלו היה אל ושי יכ ,תיטיבוסה היגולואידיאל םאתהב
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 אל ףאו םיטנדוטס ומשרנ ,סילרֶַמ היה הצרמה .תידרפס הרבהב אקוד ,ך"נתה דומילל
 תמישר תא וקדבו הצרמה לש ותיבל ואב ,םירסאמה ולחהשכ .תירבע ודמלו םיטנדוטס
 .תמו ץבשה וזחא הליל ותואבו ,ינלוחו ריעצ אל שיא היה אוה .תירבע םידמולה םידימלתה
 .ונתעונת ירבח םע התנמנש תירוטקובורפ לש הָיטעב ,הארנה יפכ יתרסאנ
 .הבקסוממ םירבח םג ואב הילאו ,פ"יסא לש הדיעו קסנימב ונלצא הכרענ 1924 תנשב
 ישנא וסנכנ .תלדב הקיפד הנהו ,טשפתהל יתקפסה אל .התיבה תרחואמ העשב יתרזח
 ירבע ןוילג דבלמ ,רבד ואצמ אל .תיתרתחמ העונת רבח ינא יכ הנעטב ,שופיח וכרע ,וא"פג
 .יתוא ורסא ,תאז תורמל .ילאגילה "ץולחה" לש
 ונתוא וררחיש זאו .שוריג :ונניד קספ תא ונל ועידוהו רסאמב םישדוח המכ ונלוכ ונבשי
 -לילב היה הז .שוריגה-תומוקמל ונמצעב עיגהלו ךרדל ןנוכתהל ידכ ,רהוסה-תיבמ תינמז
 שוריגה-תומוקמל יכ ,הבקסוממ הדוקפ העיגה .בוש ונורסא ,רדסה תרחממ ךא .רדְסה
 .רוגס ןורקב ךתוא םיליבומ .ז"עלב "פאטָא" ,רמשמ יּווילב םישרוגמה תא םיעיסמ
 דע רהוס-יתב הרשעכ יתרבע ךכ .ךרדבש רהוסה-תיבל ךתוא םיסינכמ עסמבש תוקספהב
 .ריביסב יל דעוימה שוריגה-םוקמל יתעגהש
 יל ארק אוה .קסבולבאפורטפל עיגהש ןושארה ינויצה יתייה .יוג היה םוקמב וא"פגה שאר
 ?התא העונת וזיאמ ?הלומעת ןאכ להנל התא הצורה ?הנה תחלשנ המ ללגב :ינלאשו
 אלו ,העיסנ-סיטרכ הנוק יתייה ,הלומעת ןאכ להנל יתאב ּולו ,"ץולחה"מ ינא יכ ול יתרמא
 .קסבולבאפורטפל עיגהל ידכ רסאמל קקזנ
 גישא םא יכ יתעדי .םימיה םתואב גוהנ היהש יפכ ,חדינ רפכל יתחלשנ אלו ריעב יתראשנ
 הגישהו הלעפ העונתה ןכאו .לארשי-ץראל שוריגב ריביסל שוריגה יל ףלחוי ,טקיפיטרס
 עסא אלש ילע עיפשהל הסינ וא"פגה שאר .1925 תנשב הז היה ,טקיפיטרס םיצמאמ רחאל
 יכ חכְויִת ויפב המ עמשתשכו לארשי-ץראמ רזחש רוחב ןאכ הנה :יל רמא .לארשי-ץראל
 ןיא יכו ,םיפירצב םישנא םיררוגתמ ץראב יכ רפיסו אב רוחבה .םשל עוסנל יאדכ אל
 אלש רחאמ .ב"ויכ דועו ,ותיבל םיחפב םימ בוחסל לאנ םדאהו תיבל םימ תקפסא
 .הצרא יתילע זאו .עוסנל יל ורשפיאו ןוכרד םימי השולש ךשמב יל ורדיס ,יתענכתשנ

 קסבולבאפורטֶפב שוריגב
 1925 תנשב
 ןימימ ישילש

 יקסבומייח יכדרמ



 םר הירא

 קסנימב םירוענ

 ,(םואבנזור שובייל) םר הירא ,ןָיאּורמה
 הלע .ןויצ-ריסא ,קסנימב 1905 תנשב דלונ
 .לאערזי-קמעב עבג תצובקב רבח .1924-ב

 יתלבקתנ .הנושארה םלועה-תמחלמ ימיב םיכורכ רפסה"תיבמ םינושארה יתונורכז
 ןכ ינפל יתדמל יכ ,םידימלתה ראשמ רתוי רגובמ ליגב תיתלשממה תילאירה היסנמיגל
 15 ויה יתתיכב ."סוזואלק סורמונ" לש הריזגה הלקוה רבכ םהה םימיב .הבישיבו רדחב
 ראשבכ ,ויה אל תאז היסנמיגב .דואמ הובג זוחא ,דימלת םיעברא ךותמ םידוהי םידימלת
 .'ח-'א תותיכ אלא ,תוניכמ תותיכ ,תויסנמיגה
 .םיסכודותרואלו םילותקל ומכ ,ידוהי תדל הרומ ,םידוהיה םידימלתל ,ונל היה תדה-ירועישל
 רבכ המו ,תובישיו םירדח יאצוי ונייה ונבור רשאב ,שפנ-ןויושב תדה ירועישל ונסחיתה
 ךירצ םידוהיל םג ירה ,תדב רועיש היה םירצונלש ןויכמ לבא ?תדל הרומה ונל שדחל יושע
 םהיתועידיל םאתהב ,תונוש תותיכמ םידימלת תבשל ולכי הז רועישב .תדב רועיש תויהל
 .םעטמ-ברה היה תדל הרומה .תיסורל ותוא םימגרתמו ך"נתב קרפ ויה םיארוק .תורהצומה
 המרב ויה תולאשל ונתינש תובושתה .תדב םג םינחבנ ונייה התיכל התיכמ רבעמה תוניחבב
 .5 :רתויב הובגה ןּויצה תא ולביק לכה טעמכש ,ההובג הכ
 םירומה דצמ תוימשיטנא השגרוה 1917 ראורבפ תכפהמ דעו ,םייוג םלוכ ויה םירומה
 תרחנ .םידליה ללכ ךותב תלדבנ הביטח ןיעמ ונייה ,םידוהיה םידליה ,ונא .דחאכ םידימלתהו
 היה גהונ הרומה .תיסור הארקמ יפ-לע תיסורה הפשה תא ונייה םידמול .דחא הרקמ ינורכזב
 יתעש העיגה .רועישל דעוימה רופיסה ךותמ םיעטק םר לוקב אורקל דימלתה לע תווצל
 הפירשה ןמ םיליצמו הפירש-םוקמל םיאבה שא-יאבכ לע רופיס -- לוקב אורקל
 .'א התיכב הז היה ירהש ,יסופיט ידוהי היה ,ןבומכ ,יאטבמ .תבבימ הלותח שפנ-תוריסמב
 יוגיהה תא ונודמיל אלו ונילע ונגה אל םירומהו ,ידוהיה ונאטבמל םיגעול ויה "םיצקש"ה

 אורקל ילע הויצ הרומה .יוארכ אל ןתוא יתאטיב ,"תורעוב תורוק" םילמל יתעגהשכ .ןוכנה
 דחא .קוחצב וצרפ םייוגה םידימלתה לכו ,תיעטומה האירקה לע בושו בוש יתרזח .תינש
 רזוח אלא התיכה תא הסהמ וניא הרומהו ,ריזח-ןזוא תרוצב ודגב תופנכב ףנפנל זעה וליפא
 .התיכהמ יתחרבו יכבב יתצרפ .ןוכנה יוגיהה תא ינרוהש אלב ,בושו בוש אורקל ילע הווצמו
 .יפלכ יתוחישק לע שנענ אל הרומה םג ךא ,התיכהמ יתחירב לע יתשנענ אל
 םהידימלת תא םירטופ םירומה ויה ,ונעמש ,תורחא תויסנמיגב .ליגרכ םידמול ויה תבשב
 ישיש םויב םהיטוקלי ריאשהל םהל ושרה ףא אלא דוע אלו .תבשב הביתכ תבוחמ םידוהיה
 .תילאירה היסנמיגב היה ןכ אל .תבשב יבמופב םתאשל וצלאיי אל ןעמל ,רפסה-תיבב
 תוצרופ ויה תוקספהב .ונָסחתהו ונלדג ונאו .'ג התיכב רבכ הז היה ,זא ינרק הרקמ דועו
 םידמוע ונייה .םירצונל םידוהי ןיב תושתכתהל וכפה םיקרפלש ,םידימלתה ןיב תויושתכתה
 רועישב ,םוי-סוי .ךכמ ומלעתה םירומה לבא ,רכינ היה ונרפסמ יכ ,ולא תויושתכתהב דובכב
 בייח דימלתה .דימלתו דימלת לכ םשב ארוקו התיכה-רפס תא גוהנכ הרומה חתופ ,ןושארה
 בייָל ימש תא םירומה ושביש המ-םושמ .התיכב חכונ אוה -- עמשמ ,"!ןכ" :בישהל
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 ינארקל תונשנו תורזוחה יתועיבת תורמל ,בָאל ימשב םימיה דחאב הרומה ארקשכ .בָאלל
 אל" ."?תשרחנ ?הנוע ךניא עודמ" :לאשו יניע לא וטבמ רישיה הרומה .יתבגה אל ,בייל

 יפל ינמרג ,הקיטמיתמל הרומה הז היה .הזגורב יתבגה -- "?תונעל יל המלו ימשב תארק
 .רפסה-תיב לש להנמה ןגס היהש ,ומש רגירק ,ואצומ
 תומודא וינפו ,הרומה ינלאש -- "?רפסה"חיב לש המישרב תועט ,ךתעדל ,שי םולכ"
 .םעזמ
 ."בָאל אלו בייל ימש !יאדוב"

 ."התיכה ןמויב םושר ךכ ,בייֶל אלו בָאל ךמש" :ולשב הרומהו
 אלו בייָל םש םושר יכ חכְןיהלו ,ילש הדילה-תדועתב קודבל רשפא !ןאכ תועט" :ילשב ינאו
 ."בָאל
 רפסה-תיבמ יתשרוג המ לשב ירוהל יתרפיסו התיבה יתאבשכ .רפסה-תיבמ ינשריג הרומה
 תונובלע גופסל בייח ינא ןיא ,תידוהי היסנמיגל ינריבעיש ןעט אבא .ירוה ןיב תקולחמ הצרפ
 לש ופוסב .וניתויוכז לע המחלמל ךרדה וז אל .גילבהל ךירצ יכ הנעט אמאו .רפסה-תיבב
 -תדועתל םאתהב ,הנּוש התיכה-ןמויב םושירהו ,רפסה-תיב תלהנהב ךכ לע אבא לבק רבד
 .ירצונה יבשב ידוהי דלי לש תונוחצנה דחא הז היה .ביילל ,ילש הדילה
 םירענה ,םייוגל תומדיהל הצר דחאה :םיגוס ינשמ ויה רפסה-תיבב םידוהיה םידימלתה
 ,השָאי ,השַאס -- םייסור תומשב םמצעל וארק ףאו תיסור קר םמצע ןיבל םהיניב ורביד
 תוקספהה ןמזב רבידש ,תויממע תוינע תוחפשמ יאצוי ובורב -- ינשהו :המודכו רדנסכלא
 .ידוהיה ואצומ תא לוכ יניעל ןיגפהו שידיי
 תפוקתב ,יטיבוסה ןוטלשה ימיב ,1922 תנשב הז היה .םידוהי-תאנש לש הדוזיפא דועו
 הסינכ-תוניחבל תונכהב ונדמע .דחי ודמל רבכ םירענו תורענ ."הלכשהל םיסרוק"ה
 ןיכנש ינממ השקיב ,תבכרה-ידבוע לש יבאלסובארפה רמוכה תב ,תחא הרענ .הטיסרבינואל
 םא יתכלה .םירדח המכ ונלצא ומירחה תונוטלשה יכ ,הרצ התיה ונתריד .םירועישה תא דחי
 ךרדחב השוע המ" :לאשו רדחל היבא סנכנ .םירועיש תנכהל דחוימ רדח היה הל .התיבל ןכ
 .תומימתב הרענה התנע ,"דחיב םירועיש םיניכמ ונא" ."?ידוהי רוחב
 הלאכ םירצונ .םידוהיל והשלכ רשק היהי ותבלש הצר אל .ותיבמ יתוא קלסל ךרד אצמ באה
 ייוליג הרסא תרהצומה תוינידמהש ףא ,יטיבוסה ןוטלשה ימיב םג ריעב םיבר ויה
 .טועימ םהב וויה םירצונהש ךכ ידכ דע ,םידוהי םיפצומ ויה רפסה-יתב .תוימשיטנא
 .שחרתהל דמוע והשמ יכ תוהובגה תותיכב שגרוה רבכ ,1917 ראורבפ תכפהמ ברע
 .םימלענ םידימלת ויה עתפל ,םירועיש םילטבמ ויה עתפל .םלולסממ וגרח םידומילה
 זא ויה אל יליג-ינב ,ןבומכ .הדירמה ףס לע דמוע אבצהש ,ונעדי .לוכב הסיסת השגרוה
 לג ףיצה עתפל .דבלב םיפיקשמכ ונייהו ,תאזה הסיסתב תישיא ףתתשהל םכרצ יד םירגוב
 תאז התיה .וקספנ םידומילה .תובוחרב תונגפהו תוכולהת ולחה .ריעה תא תוזרכה לש
 .היסומולורדנאו רעס תפוקת
 ילתכב תבשונ השדח חור יכ ונשגרה םידוהיה ,ונא .סראמ שדוחב קר ושדחתנ םידומילה
 םתאנש תא לכ יניעל תולגל ודחפ םירצונהו ,"סוזואלק סורמונ"ה לטוב .רפסה-תיב
 ורפיסש ,יקסלוקינ ,דחא םהיניב ,ומלענ רפסמ םירומ .ףלחוה רפסה-תיב להנמ .םידוהיל
 התשענ ,התנתשנ הריואה לבא ,התנתשנ אל םידומילה תינכת .טסיכראנומ אוה יכ וילע
 -תיב תלהנהב םידימלתה תוגיצנ ףותיש זא ועבת רבכ תוהובגה תותיכה .רתוי תילארביל
 .רפסה
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 ביגהל ולחה םירומה .הגיסנ דימ השגרוה ,1918 ראוניב ,ריעה תא םינמרגה ושבכשכ
 ללגב ,ונלש תותיכה תא ופפוצ ןכ ינפל דוע .םידימלתה דצמ שפוח לש יוליג לכ לע תופירחב
 ןינבב ודמל רקובה תועשב וליאו ,םירהצה-רחא ונדמל ,תילאירה ידימלת ,ונא .םוריחה-בצמ
 .רחא רפס-תיב ידימלת הז

 ,ונא .יגיגח סנכ תכירעל עונלוק םלוא םינויצה ורכש ,רופלב תרהצהל הנש תאלמב
 .דומילה תועשב השגנתה הגיגחה תעש לבא .וז הגיגחב ףתתשהל וניצר ,םידוהיה םידימלתה
 םידוהיה םידימלתה תא ררחשל השקיבו ,הכותב ינאו ,םידימלת לש תחלשמ ןכ םא האצי
 .תחלשמה רבוד יתייה .םיפסונ םירומ ובשי םשו להנמה רדחל ונסנכנ .םוי ותואב םידומילמ
 .םזיבשלוב רתוי הפ ןיא ?ונחנא הז ימ" :להנמה ץרפתה -- "...םישקבמ ונא" :יתחתפשכ
 ."!ונחנא ןיא
 -- תחאה :דומיל-תורגסמ יתש ומקוה .ךוניחב םייוניש וגהנוה ,ריעל םיטיבוסה תסינכ םע
 רפס-תיבב דומיל-תונש 4 -- הינשהו ,יממע רפס-תיב ונלצא יורקש המ תא תמאותה
 האצותכ ךוניחב הלודג היסומלרדנא הררש ,יטיבוסה ןוטלשה ססבתה דע ,השעמל .ןוכית
 .םיפוכתה ןוטלשה-יפוליחמ
 תמרוז הליחתה זא .םימי ךיראי הז ןוטלש יכ שיא ןימאה אל ,ריעב ינלופה ןוטלשה ימיב
 םילעפמ תמקהל זוע הרזאש ,תידוהיה הליהקה .קסנימל תירבה-תוצרא ידוהי לש הכימת
 ,שידייב ןכו ,םיירבע רפס-יתב תמקהב הנושארב שארבו תוברת-תולועפב םג הלחה ,םינוש
 תוימשיטנאה תורמל ,םינלופה .תיסורה הפשב דמילש רפס-תיב וליפאו ,הכאלמל רפס-יתבו
 ויה ןכ .םיטועימל הימונוטוא ןתמב ולגד ירהש ,הלא םינינעב וברעתה אל ,םהב תשרשומה
 םקוהו ילאירה רפסה-תיב שדחמ םק זא .םהילא ברעמה תוצרא סחיל דואמ םישיגר םינלופה
 םידוהי םירומהו םידימלתה לכ ויה ידוהיה ילאירה רפסה-תיבב .ידוהי ילאיר רפס-תיב םג
 .תינקירמאה הכימתה יפסכמ הליהקה ידי-לע קזחוה אוהו
 רפסה-תיבל רובעל העבתו זא הנגראתה יתלשממה ילאירה רפסה-תיב ידימלת לש הצובק
 ןיידע וב ןיא רפסה-תיבש הנעטב ,הז דעצמ ונתוא אינהל וסינ םירוההש ףא .ידוהיה ילאירה
 .ידוהיה ילאירה רפסה-תיבל ורבע םידוהי םידימלת םישימחכו ,ונתעד לע ונדמע ,םירומ
 לבא ,רפסה-יתב ינשב ההז התיה תיללכה םידומילה-תינכת .ירמגל תרחא התיה וב הריואה
 ויה .תיסורב ןבומכ ולהנתה םידומילה .תירבע הירוטסיהלו תירבעל תודחוימ תועש ושדקוה
 ןמזב רידנ ןויזח -- תיתפרצל הינשהו עבטל תחא :תורומ יתש םג ויהו ,םינויצ םירומה ןיב
 .אוהה
 ןוכית רפס-תיבב םינש עבש דומיל לע הארוהה האצי ,יטיבוסה ןוטלשה ימיב ,1921 תנשב
 .םינש עבשב םינש הנומש לש תינכת תסיחד -- היה רבד לש ושוריפ .הנומש םוקמב
 הסינכל םימילשמ םיסרוק וניקתה ,תונוטלשה יפוליחמ ולבסש םידימלתה ,ונליבשב
 םהידומילש םירגובמ םישנא וא םודאה-אבצה יאצוי םג ודמל הלא םיסרוקב .הטיסרבינואל
 .המחלמה ללגב וערפוה
 םימייקמ ויה אל םש .תונבו םינב ,םיברועמ ויה םיסרוקה .תחא הנש יתדמל הלא םיסרוקב
 לכ תא ולטיב םיטיבוסה ,בגא .םּויבקולוק ןיעמ םש היה אלא ,ןוכית רפס-תיבבכ תוניחב
 ,םירדוסמ ויה אל םידומילה .ןיוצמ ,בוט ,קיפסמ ,ער :יללכ ןויצ וגיהנהו םיירפסמה םינויצה
 ףסונ ,דימלתהמ ועבת הטיסרבינואל הסינכה םע .בר יתלכשה שוכרב ואצי אל םידימלתהו
 .סרוקנוק ןיָעמ ,הסינכ-תוניחב םג ,םיסרוקה תדועתל
 םיינוכית-לע רפס-יתב ויה .קסנימב הטיסרבינוא התיה אל םיקיבשלובה תפוקת ינפל
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 התיה הידעצ תישארב .םימונורגא אל תואלקח-יאנכט ןכו תבכרל הסדנה-יאנכט תרשכהל
 האופרל הטלוקאפ החתפנ ןכמ רחאל .(ן"ופ) הרבח-יעדמל הטלוקאפ הטיסרבינואב
 .תונוכמ-יסדנהמל םוקינכטה חתפנ 1924 תנשב .םירומ תרשכהל תיגוגדפ הקלחמו
 ,האופרל הטלוקאפל הסינכל ,1923 תנשב יתנחבנשכ .דואמ תורומח ויה הסינכה-תוניחב
 500 ךותמ 80 קר ולבקתנו ,תודבעמב םוקמ רסוח לשב ,רתויב םצמוצמ תומוקמה רפסמ היה
 ויה אל ,תואצרה-ימלואב אלא תודבעמב ךרוצ הל ןיאש ,הרבחה-יעדמל הטלוקאפב .םינחבנ
 ,סיסוס ידוהיה :ןוגכ הבקסוממ םיצרמ םיאב ויה וז הטלוקאפל .ךכ-לכ תורומח תוניחבה
 .ירוטסיהה םזילאירטמה אשונב ,ןוילע-דסחב הצרמ ,ידוהי דועו ,תירבע הירוטסיהל הצרמה
 גוח םיקה אוה .גולוטפיגָא ,יוג ,יקסלוקינ יאלוקינ רוסיפורפה היה ונימב דחוימ סופיט
 תרגסממ הגרח ותא הנושארה יתשיגפ .ויתואצרהל םירהונ ויה םינומהו ידוהי רולקלופל
 היה םידומילה רמוחש ףא .תוניחבה ןמזב םג רהנב ונייה םיצחרתמ .ץיקב הז היה .םידומילה
 ,ונקרפ תא םיננשמו םימלש תוליל םיבשוי ונייהו ,הימיכו ,היגולויב ,הימוטנא :הבורמ
 -ןקז םע המוק-הבג םדא םש וניאר עתפל .רהנל ץופקל םג םירהצה תועשב ןמז ונל ונאצמ
 .שידיי וניניב ונרבידו םידוהי םירוחב השולש ונייה .רהנב ץחרתמ ,יטנגילטניא יוג ,הביש
 הכ שידיי רבדמ התא" :ותוא ונלאש .ונאלפתה .תיסיסע שידייב ונילא הנופ הזה יוגה הנהו
 ול ונרפיסו ,ונישעמ המ ונתוא לאש אוה .הנע "!ידוהי ינניא ,אל" ."?ידוהי התא םאה ,הפי
 ותנתוכ תא סבכמ אוהש וניאר .תצק ששואתהל ונאבו תוניחבל םיננוכתמה םיטנדוטס ונא יכ
 .םיחישה לע שובייל םחינמו וינותחתו
 םירוחבה םכנה םתא" :לאשו בוש ונילא ברק אוה .הזל הז ונרמא ,"תבש לש יוג יאדוב הז"
 ."?שידיי םיעדויה
 ."?הבישי תאז המ התא עדויה .הבישיב וליפא יתדמל ינא -- .ול יתינע -- !ןכ"
 ."ארמג יפד המכ הפ-לעב ךל אורקל ינלוכי" :הנוע אוהו
 ."!בלעית לא ?רמּומ התא ילוא" :ויתלאש !דומלת עדוי יוג .ירמגל ונלבלבתה
 אוה יביבחתו ,הקיתע הירוטסיהל הטיסרבינואב הרומו יוג ינא לבא .רמומ הז המ ינעדוי"
 ?יל רוזעל ןכומ והשימ ילוא" :ףיסוהו ."הז אשונב רפס םסרפל ינא ןנוכתמ .ידוהי רולקלופ
 לכוא אל .ידוהי רולקלופל בזכא-אל רוקמ איה יאדובו ,תקהבומ תידוהי ריע איה אלה קסנימ
 שידיי יעדוי םירוחבל ינא קוקז .םולשתל והשמ דרגא לבא .תאז הרזע דעב הברה םלשל
 ."תירבעו
 רוסיפורפש ,תּולדה ימי ,םהה םימיה תותואמ הז היה .וניניעב ןח דואמ אצמ הזה יוגה
 ןוזמ-תונממ זא ונסנרפתה .רהנה תפש לע וינבל תא וידי ומב סבכל ץלאנ הטיסרבינואב
 .יקסלוקינ רוסיפורפה םג היה ןכו .הצחמל םיבער ונייהו ,ז"עלב "קויאפ" ,תויתלשממ
 ,תוישעמ-ירופיס יתפסאו ול רוזעל יתבדנתה .הטיסרבינואב תובר ותא יתשגפנ ןכמ רחאל
 םירלדנס יגוח ןיב ךלהתמ יתייה ,יקסלוקינ לש ותכרדה יפל .תויממע תוצלה ,תוחידב
 -ובונ בוחרל וליפא יתעלקנ םעפ .תורכרכה-ילעב ןיב ןכו םילבסו תולגע-ילעב ,םיטייחו
 -ישוע ,םינולגעו הכאלמ-ילעב לש םירוגמה-ירוזאל יתעגה .תונוזה-יתב רוזא ,היאנסארק
 ,םיחחפו תובורא-יקנמל םג יתעגה .םידייסו םיעבצ ,םירגנ ,םינעצר ,םילבח-ירזוש ,תושרבמ
 .םיפער-ישועו םיגגז ,םיִרָנִתו םיאנב
 םינעוט ויה ,םרקוְמל ליחתמ יתייהשכ ,הנושארב .דואמ הפי לכה יתוא ולביק ללכ-ךרדב
 .בר רמוח יתפסאו ,תויפהו תובבלה וחתפנ רבד לש ופוסב .םולכ אלו םיעדוי םה ןיאש
 רוחב .יתקספה ,םינוגינ רוכזל לגוסמ יניאש ןויכמ לבא .םיידוהי םייממע םיריש םג יתמשר
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 היה לק םיריש .תוצלהו תודיח ,םילשמ ,תוישעמ ףוסיאב יתקפתסה ינאו .ךכל רסמתה רחא
 .םיטייחה ןכו ,םינוש םיריש ןתדובע תעשב ומזמיזו תורפותה ובשי הרפתמ לכב ,ףוסאל
 .םירבג ויה םישנ-ידגבל רתויב םיבוטה םיטייחהש ,ןיינעמ
 רמולכ ,תסנכה-תיבב "עקרעגָאז" התיהש ,הזייר הדודה ,תחא הנקז השא לא יתעגה דחא םוי
 -ידכ תנקתה התיה התכאלמ .האירקב ושקתהש םישנה ינפל תוליפתה תא לוקב תארוק התיה
 ותוא תפטוע התיה איהו ,הילא ותוא איבמ היה ,סרח-ריס והשימ הנקשכ .סרח-יריסו סרח
 .םירופיס לש בזכא-אל ןיעָמ התיה איה .עקפתי לבל לזרב-יטוח תשרב
 הקלחמה ליבשב תוישעמ-ירופיס ףסוא ינא יכ תחא הרוחבל ונחס ?הזייר הדודל יתעגה ךיא
 החפשמ הלו ,עזייר הדוד ,תחא הנשי" :יל הרמא איהו .הטיסרבינואה לש תירוטסיהה
 לופ ךתא איבת .ילש רָּכַמ התאש הל דיגתו תבשב וא תבש-לילב אובת .םידכנו תונב ,הלודג
 ועדי .הירופיסל בישקהל תועיבקב םיאב ויה םיבר םיריעצ .היה ךכו ."הבל תא הנקת הזבו
 .בר ןינעב שדחמ םעפ לכ םהל ובישקה תאז לכבו ,הירופיס לכ תא טעמכ
 רמוח .יקסלוקינ ידימ טעומ רכש יתלביק ןכמ רחאל .תובדנתה ךותמ רקיעב יתדובע יתישע
 .עדוי יניא ,יקסלוקינ לש ופוסב היה המ .קסנימב תידוהי תוברתל ןוכמל ךכ-רחא רבעוה הז
 .דומלתו ך"נת ,תודהיה רקחל ולש רשקה ןאכמו ,רמוכ היה אוה הכפהמה תפוקת דע
 .וב ודמל ,םיינע ינב ,קסיורוביובמ יבורק .(םילעופל הטלוקאפ) "קאפבאר"ב יתדמל ינא
 םידומילל ,תיממע הלכשה ילעב ,םילעופ ינב רישכהל התיה "קאפבאר"ה תרטמ
 תודחוימ תוימינפב ורג םה .םישישק םילעופ ,לומוסמוקה ירבח וב ודמל .םייאטיסרבינוא
 .הלשממהמ הכימת ולביקו
 םינלכלכה ינושארמ היה אוה .ץיברוה בד-םייח תא הפי רכוז ינא קסנימב םישיאה ןיבמ
 היה .םידוהיה לש םהייח רופישל תינכת דביעו תידוהיה הלכלכה לע רפס םסריפ .םידוהיה
 םג .שידייב לכהו ,הלכלכב םיבוטה םיצרמה דחא היה אוה .שידייה לע ותדפקהב עודי
 .הטיסרבינואב שידייב הצריה סיסוס םגש ,ינרובס .שידייב הצריה הטיסרבינואב
 ורבע לע םג ונעדי .ידוהיה םלועה תרכה םוחתב תיזכרמו תרּכּומ תומד היה ץיברוה .ד .ח
 וירבד לכב לבא ,הטיסרבינואב הנידמה םעטמ הצרמכ עיפוה אוה ,ויתרכהש ןמזב .ינויצה
 םיצרמ יכ ,חינהל שי .ויתואצרהל אב היה ינויצה רעונה בטימ .תידוהיה הדוקנה השגרוה
 תא יתעמש ינא .תוינויצה רעונה-תועונתל רשקו רשג ןיעמ םיווהמ םה יכ ללכ ועדי אל םיבר
 םיעמוש םג תואצרהל אובל ולכי אוהה ןמזב .הטיסרבינואב קר ץיברוה לש ויתואצרה
 םיבר םירהונ ויה ,םיצרמה תמישר המסרפתהשכו .הטיסרבינואה ידימלתמ אלש ,םיישפח
 .וירבחו ץיברוה לש תואצרהל
 ונרהזנ ,רתסב םינויצה ,ונא אקוד לבא .סילרֶמ לש ותושארב תירבעל גוח זא היה םייק
 וניצר אלו ,תונויצב םידושחה ירחא ינוטלש בקעמ םייק היה רבכ .הזה גוחב םשריהלמ
 םידוהיה תלאש ןורתפ ןהמ עמתשה יכ ףא ,ץיברוה לש תויללכה ויתואצרהב לבא .ךבתסהל
 סייגל ונתעדב ונילעהשכ ,ןכ לע רתי .דשח לכ אלל ףתתשהל ונלוכי ,תונויצל ברקתמה
 םצע ירה ,"המידק"ל וא "רבחה"ל ,"ץולחה"ל ,תינויצה העונתל רדגומ-יתלב והשימ
 .ותא רבדל תוסנל רשפאש רכיה-ןמיסכ ונל השמיש ץיברוה לש ויתואצרהב ותופתתשה
 ינויצ תיב הז היה .יקסנֶסּוס דוד זא ,ןרוא דוד לש ובס תיבב יתשגפנ ז"הנכי ירבעה רפוסה םע
 תונשב היה רבכ ז"הנכי .דימת ונינפל חותפּו ,םינויצ ויה םהידלי לכ םגו םירוהה םג ,בבלמ
 התואב ויתוריצימ המכו ,שידיי זא בתכ אוה .ותוא ףפא רבע לש דוהו תיסחי ןקז םירשעה
 .דרו-ןיעב (דרובסייו) הנביל םולש ,קסנימ-שיא ,ונתעונת רבח ידיב תורומש הפוקת
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 1923 תנשב קסנימב "ריעצה רבחה"
 ,... .3 ,יקסנסוס דוד .2 ,ןמגרא-ץיבוניבר הנח .1
 םיובנזור שוביל .6 ,ןיול סירוב .5 ,ןמלרפ האל .4
 םהרבא .8 ,יִסּונָמץיבוקליו היח .7 ,(םר הירא)
 רזעילא .10  ,ןיקרימ המימ .9 | ,יקסנאילפְר

 יקצבּול לחר .11 ,הָזבאג

 תונש ,1922/3 תונשב הז היה .יקסנסוס אבס תיבב ז"הנכי לש וירוקיב תא הפי ינא רכוז
 ונרזענ ונא םג .םירידנה םירבדה ןמ היה קסומ תיבב ךירכ םע ןימח סוכו ,הקוצמו רוסחמ
 ונייה ,ב"ויכו ןולע תאצוה םשל ,העונתה תבוטל ףסכל םיקוקז ונייהשכ .יקסנסוס אבסב
 וניכרצל ףסכ תצק םילבקמו -- 'וכו ,תוכירכה תא םינקתמ ,הלודגה ותיירפס תא םירדסמ
 .םיייתעונתה
 שובל ,ז"הנכי סנכנו תלדה החתפנ ,יקסנֶסוס אבס לש ותיירפסב ונקסעשכ ,דחא ףרוח-םויב
 .הנע אל יקסנסוס ןקזהו ,םולשל ונתוא ךריב אוה .וידי תא ףשפשמו ףשנתמ אוהו ,הימכש
 יפמ שידייב הקעצ ונעמש םואתפו .תופי םינפ רבסב ולבקמ היה דימת יכ ,ונממותשה
 לבא ,בישה אל ז"הנכי .ךתמשנ תא תרכמ ,רמולכ !"המשנ יד טפיוקראפ" :יקסנסוס
 ןיימ ןופ סיורא" :קועצל ךישמה המיחמ חתורה ןקזהו .באכמו ןובלעמ ץווכתנ יכ ונשגרה
 :ןקזה ונלא הנפ עתפל .רדחהמ תישירח אציו בבותסה ז"הנכי !יתיבמ אצ ,רמולכ "!בוטש
 ףוסבלו ,רוזחל בריס הליחת .הכרדמה ידיצב חוחש ךלהמ ותוא ונאצמו ונצר "!והוריזחה"
 "?תאז תישע המל" :ולאשו ןחלושה דיל ובישוה ,די ןקזה ול טישוה ,סנכנשכ .םיכסה
 התיה ןקזה יניעבו ,קסנימב "רעקעוו רעד" היצקֶסווָאיה ןותעב בותכל לחה ז"הנכי יכ ררבתנ
 הטנו עפשוהש רשפאו ,דיחיה ומחל-הטמ היה הז יכ ,בותכל ץלאנש רשפא .הדיגב תאז
 תא רותפי םזינומוקה יכ בל-םותב ונימאהש איהה תעב ויה םיבר .םזינומוקה ירחא תמאב
 .םידוהיה תלאש תא ןללכבו םלועה תולאש
 וסמלפתנ םה ."יכונא בתוכ אלה ?יתוריצי תא סיפדהל ינא לוכי ןכיה יכו" :ול בישה ז"הנכי
 .יקסנסוס ןקזה תיבב רקבל ז"הנכי רזח זאמ .הכורא העש דוע
 .יאקסנימ ונניאש (תליא) ןייטשפא והילא תא קסנימב איהה תעב יתרכה םינויצח םינקסעהמ
 ןכ .היבטאלל רבע אוה 1924 תנשב ."ץולחה" םעטמ הלועפל 1922/3 םינשב חלשנ אוה
 הלע ץנימ .ילאגילה ,ילאמשה "ץולחה" םעטמ קסנימב עיפוהש ץנימ לארשי תא יתרכה
 סנכנ ןמז רחאל .חייטו יאנבכ ץראב דובעל ליחתה 1924 תנשב ,הצרא ונתא דחי ןכמ-רחאל
 תורחואמה םירשעה תונשב .םיאנבהו םיחייטה דוגיאב ,ביבא-לת ילעופ תצעומב הדובעל
 .1973 תנשב ,הצרא הלעו רזח ,שוריגב םינש רחאל .םש ראשנו היסורל רזח
 ,םיטילפכ קסנימב ועקתנ םה .וירבחו יקסנולש םהרבא לש קסנימב םתוהש תא ינא רכוז ,ןכ
 ותואמ רמתשנ .לובגה תחרבה לע וסנרפתהש םירכיא ויה .הינלופל לובגה-תחרבהל וכיחו

 אלו קסנימב םינויצה לש רבזגה היהש ,רזענת םייח לע יקסנולש לש יריטאסה וריש ןמז
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 ןולח תחתמ ועימשה הזה רישה תא .לובגה תחרבה דעב םירכיאל םולשתל ףסכ יד םהל קפיס
 הילעה תדעו ינינעב רזענת לא ,ינאו דרובסייו םולש ,ונאב םויה תרחמל .הדאנרֶסכ ,ותריד
 .ותיבמ ונתוא שריגו ,הדאנרֶסה תרמזב ונפתתשה יכ ונב דשח אוה ."רבחה" לש
 יפל סדנהמ ,ןיקטיא לארשי היה הישארמ דחאו ,תיאלקח הוח קסנימב התיה איהה תעב
 ןכמ-רחאלו ,הפיחב ילאירה רפסה-תיבב הקיטמיתמל הרומכ דבע ,הצרא הלעשמ .ועוצקמ
 .הפיחב 1936 תוערואמב חצרנ אוה .אתא-רפכב רגו סדנהמכ דבע
 סדנהמ -- םימיל ,ןמדייז אשּוז המ-ןמז זא הנמנ קסנימב "ילאגילה ץולחה" ירבח םע
 .ץיבוניבר לכימ לש ויברוקממ היה אוה .םילשורי תייריע
 רחא וא הז גלפל תוכייתשהה יכ ינרובס ?וז העונתל יתעלקנ ךיא ."רבחה" רבח יתייה ינא
 ויה והשימל םא .םירכמה יפל רקיעב העבקנו ,טלחהב תירקמ התיה תינויצה העונתה לש
 ."רבחה"ל ףרטצה ,"רבחה"ב םירבח ול ויה םאו .הילא אוה םג ףרטצה ,"המידק"ב םירבח
 רעונ וננה ,"רבחה" ישנא ,ונא :רומאל ,םילדבהו תויגולואידיא וחפוט ןמז רחאל םנמא
 .םייתוכאלמ םילדבה הלא ויה לבא .דבוע רעונ תדגאמ "המידק" וליאו ,דמול
 אשונ סזינומוקה יכ ונימאה םיבר .תיטסינומוקה היגולואידיאהמ עפשומ היה וללכב רעונה
 וניתויטנ ןיב הריתס וניאר אל המ-םושמ .הכותב םידוהילו הלוכ תושונאל הלואג ויפנכב
 לע תססובמה ,ונלש תונויצה יכ ונבשח .תונויצל וניתויטנ ןיבל תיטסינומוקה היגולואידיאל
 ידוהיה ילכלכה הנבמה לש הכופהה הדימריפה יונישו םלועב םידוהיה לש םבצמ חותינ
 .יטסינומוקה ,יטיבוסה וחסונב םג ,םזילאיצוסב ונתנומא תא תרתוס הניא ,הלוגב
 םיררושמ לש תוריצי אתווצב ונארק .תוסנכתהה םצעב לכ-םדוק האטבתה העונתב ונתוליעפ
 ןובשח לע תאז ונפקז לבא ,תרתחמב ונלעפו ונפדרנ .םידוהיה תלאש ןובילב ונקסעו םיירבע
 בוטיק לש טקַא הז היה יכ ךירעמ ינא רוחאל טבמב .םזינומוקה ןובשח לע אלו ,היִצקֶסווָאיה
 וניצר ,םינויצה ,ונא םתמועלו ,םזינומוקה ייחב בלתשהל וצרש הלאכ ויה :ידוהיה רעונב
 .ונמצעל הניפ ונל רוציל
 םינוידב וחתפו ילאגיל-יתלבהו ילאגילה "ץולחה" יזכרממ םיחילש ונילא ואב 1923 תנשב
 .ץראל ןכמ רחאל יתילעו יתרסאנ זא ךא .רעונה-תועונת דוחיא לע

 קסנימב "רבחה" ירבח תצובק
 רסאמה ןמ םרורחש רחאל

 1924 תנשב
 הירא) םיובנזור שובייל .1
 ,יקסנאילפְר םהרבא .2 ,(םר
 היתב .4 ,ןאחארטסא דוד 3
 המלש .5 | ,בוקינ'צולומ
 םולש .6 ,(לאירומ) ץיבוריאמ

 (הנביל) דרובסייו



 בולְוְי השמ

 "רבחה" תעונתב

 .ןויצ-ריסא .1902-ב קסנימב דלונ ,בּולְוִי השמ ,רבחמה
 .רוגי ץוביק שיא .1924-ב הצרא הלע

 ,16 ןב יתויהב .תינויצה העונתל ברקתהש ידיחיה יתייה יתחפשמ-ינב לכמ .קסנימב יתדלונ
 -- התישאר וז העונת ."רבחה" תינויצה דמולה רעונה-תעונתל יתפרטצה ,1918 תנשב
 -יתב ידימלת םג הכותב הללכו תרגסמה הבחרתה ןמזה ךשמבו ,םידוהי םיטנדוטס דוגיאב
 התאר העונתה .ינויצה ןויערה רואל רעונה תא ךנחל התיה ונתעונת תרטמ .םיינוכית רפס
 .ןהינוג לכ לע תוינויצה תוגלפמה לכל הדותעכ המצע תא
 תונשב קר .תילאגיל תינויצה העונתה התיה ןיידע הירחאל הרצק הפוקתו הכפהמה ינפל
 .וא"פגה ,תשלובה דצמ העונתה לע םינושה םיצחלה ולחה תונושארה םירשעה
 תולועפלו תופיסאל םירבח לש תורידב םיסנכתמ ונייה ,תרתחמל ונדריו תופידרה ולחהשכ
 לכל .םירבח המכ תונב תוילּוח ,תויצקָאס לש הטישל ונרבע ,בצמה תרמחה םע .תונוש
 םגו תיגולואידיאה-תיכוניחה הלועפה לכ תא הכותב להנל היה וילעו ךירדמ היה היצקָאס
 ירבח תא וריכה אל תחא היצקַָאס ירבחו ,תויללכ תופיסא דוע םייקל ונלוכי אל .תינוגראה
 .תרחאה היצקָאסה
 דעוכ םג שמיש ףינסה דעו .םיבהלנו םירוסמ ,המר ילעב םיבר םירבח יאקסנימה ףינסב ויה
 ,מ"סואָוי לש יזכרמה דעול אוה היה םימיל .היסורולֶאב לכל יזכרמ דעוכ ןכמ רחאלו ,ילילג
 .הנידמה יבחרב הלועפה תא ךירדהו חקיפ
 הסניכ ,הלומעתבו הרבסהב הלחה איה .התלועפ תא היצקָאסווֶאיה םג הריבגה ןמז ותוא
 .דועו שידייב ימוי ןותע האיצוה ,רעונו םילעופ תופיסא
 .תיקָאסווָאיה הלומעתל רתויב תיביטקפאה הבוגתה התיה "רבחה" תעונת לש המויק םצע
 העונתה תורטמ תא ונרבסה .להקה לע הבר התיה םתעפשהש םיזורכ םימסרפמ ונייה
 -רטנוק איה תונויצ יכ ,הלילעה תא ונעקוה .היתורוצ לכ לע תוללובתהב ונמחלו תינויצה
 .היצולוביר
 וחכונשכ ךא ,דבלב םימי המכל הליחת ,םירצעמב ולחה .תונוטלשה תא ןבומכ זיגרה רבדה
 :רתוי םירומח םישנועב וטקנ ,תונויצה תוטשפתה תא םימלוב םניא םירצעמה יכ תעדל
 םוקמב .התוא ותיבשה אל לבא ,העונתה תא ועזעיז םירסאמה .הָילגה ,ךשוממ ןמזל רסאמ
 תויטרפ תורידב תושגפנ ויהש ,תונטק תויצקָאסב לועפל ונכשמה .םירחא וצצ םירסאנה
 ףרטצהל דיתעה רעונה םע רשק םיקדהמו ,םינטלויב םימסרפמ ונייה ,ריעל ץוחמו
 .וניתורושל
 תומוקמבכ .וניתורוש תא דכלל ךרוצ וניאר ,1923/4 םינשב ,םירסאמה ופכתו ורימחהשכ
 רעונ תורדתסה תא ונומיקהו "המידק" םע ,"רבחה" ישנא ,ונדחאתה ,היסורב םירחא
 לע התיה היצטניירואה .תויתגלפמ"יא לש וקב ונכשמה בוש .מ"סואָוְי ,תדחואמה תינויצה
 חותפ רכ ונראשה םייתגלפמה תועדה-יקוליחל וליאו ,תימלועה תינויצה תורדתסהה
 לש יאקסנימה ףינסה לבא ,ןויצ-יריעצ תגלפמ יחאמ הליעפ זא התיה הניארקואב .םיחוכיול
 ןגרואמב הפרטצה אל ףא ונתעונת .תרדגומ הגלפמ וזיאל הקיז חפיט אל מ"סואוי
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 ונתאמ םידדוב קרו ,תיללכ תיאמידקא תינויצ הדותעכ ונמצע תא וניאר יכ ,"ץולחה"ל
 ."ץולחה"ל ופרטצה
 תחא .ץראל תולעל םהלשמ םיכרדב וחילצה םידדוב םירבח .ץראל הילעל ןוגרא ונל היה אל
 שוריגל היסור ךותב שוריגה תא ףילחהלו שוריגל חלשיהל התיה ץראל הילעל םיכרדה
 .וז ךרדב יתילע ינא םג .ץראל רמולכ ,היסורמ
 ונרקוח .הב תוליעפו תילאגיל-יתלב רעונ תורדתסהל תוכייתשה ןוועב םימעפ המכ יתרסאנ
 תרתחמב תינכפהמ תוליעפ לש רבע ול היה .ץיבונורהא היצקַָאסווֶאיה שיא היה ןושארה
 ןכמ רחאל .ידמל יטקרוק היה וסחי .תינויצה העונתה לש םינווגה לכב יקב היהו ,ראצה ימיב
 יתחלשנ ינא םג .ויתוריקחב רימחהו רתוי חושק היה אוה .ביירדנא ,ריעצ רקוח ומוקמב אב
 .שוריגל וידי-לע
 טישה תקספהו ףרוחה ללגב .ריביסבש קסייסינָאיל שוריגל יתטפשנ ןורחאה ירסאמ רחאל
 שוריגב שוריגה תא יל ופילחה םש ,קסראיונסארקב יתראשנו קסייסינָאיל יתעגה אל רהנב
 .לארשי-ץרא ,הניתשלפל

 לש יאקסנימה יזוחמה דעוה י"ע אצּומ ,ינויצה דמולה רעונה ןואטב ,"רבחה" ןועובש-ודה לש 3 'סמ ןוילג רעש
 1918 ראוניב 15 ,'ב םוי ,קסנימ ,"רבחה"



 ןידלוג םוחנ

 תודהיה חור תוכזב

 קסנימב דלונ ,ןידלוג םוחנ ,ןיאּורמה
 הלע | .ןויצ-ריסא .1907  תנשב
 .םילשורי שיא .1925-ב הצרא

 תסנכה-תיבב תותבשב ללפתמ ,םוי לכ ןיליפת חינמ ,תרוסמ-רמוש היה יבא .קסנימב יתדלונ
 יסור רפס-תיבב ידומילל ףסונ .םידב-רחוס היה ועוצקמ .דבוכמ ידוהיל הביבסב בשחנו
 .דומלתלו ך"נתל יטרפ הרומ המ-ןמז יל היה ,יללכ
 יתפרטצה ,1923 תנשב ,ךרעב 15 ליגב .םהב ןייעמ יתייהו םיינויצ םירפס תיבב ונל ויה
 ןמטוג ראשה ןיב ונמנ העונתה ירבח םע .מ"סואָוָי תיתרתחמה תינויצה רעונה-תעונתל
 ונייה םיפסאתמ .דועו ןיול הירא ,ןוזרק ןימינב ,ןוסלפמיג םחנמ ,ןמרטוג לאוי ,בוקנימ
 קינמספ .ד יפל י"אב הלכלכה לע ,לארשי-ץרא לע תואצרה םיעמוש ונייהו ,םייטרפ םיתבב
 .חוכיו חתפנ היה ןכמ רחאלו ,תמיוסמ הזית לע תוצרהל וילע לבקמ היה םירבחה דחא .דועו
 .לארשי-ץרא תולאשב ,די-בתכב ,תירבעב ןותע ונאצוה ןכ
 ודעונ אלש םיברעב םג דחי םילבמ ונייה .דואמ םיקודה ויה ונלש העונתב םיירבחה םירשקה
 לש ןיערג היה רפס-תיב לכבו ,רפס"יתב ידימלת ונבורב ונייהש רחאמ .תננכותמ הלועפל
 וזו וז העשב ברעה יכ הזל הז םיעידומ ונייה .וילאמ רדתסמ היה רשקה ירה ,ונתצובק
 םשו ,ריעל-ץוחמ לא םיאצוי ,בוחרב םילייטמ ונייה םימעפ .ינולפ תיבב םיפסאתמ
 | .ונתלועפב םיכישממ
 םוי .תועידי הל רסמש ןישלמ הזיא אצמנ דימת יכ ,ונישנא תא תופוכת תרצוע התיה וא"פגה
 ןכו ,םעז רובעי דע בולקשב הדודל עוסנל יל הצעי ימא .םירסאמ םייופצש ונל עדונ דחא
 ליחתהו דחא ידוהי ילא שגינ .ןונזמל יתסנכנ ,תבכרל תבכרמ רבעמ-תנחתב ,ךרדב .יתישע
 ,קסנימל בולקשמ עסונ אוהש יל רפיס ומצע אוה .עסונ ינא ןאלו אב ינא ןיאמ ,יתוא לואשל
 רוזחל ול יתצעיו ,קסנימב תעדונה תינויצה החפשמה יבורקמ אוהש יתרעיש .ןלפק ומשו
 .רסאממ לצינ ךכ ידי-לעו השע ןכ םנמאו .בולקשל
 רחאל .ורסאנ ונלש סירבח יכ יל עדונ םש .קסנימל יתרזחו םימי הרשעכ יתדוד לצא יתיהש
 ימ ,ריביסל ימ -- שוריגל ןנוכתהל ,םימי עובשל וררחוש ,יביטרטסינימדאה ןידה-קספ
 .קוחרה ןופצל ימו ןאטסכאזאקל
 דגנ םמוקתהל ,םירענו םידלי ,ונתוא עינה המ ,םינש לש קחרמב ,ימצע תא ינא לאוששכ
 טעמכ לועפל ולדח םירגובמה יכ ,םירגובמ תכרדה אלל ,תינויצ רעונ-תעונת דסילו ,לכוקמה

 ,תיבב ונגפסש תודהיה חור קר יכ ,ימצעל םכסמ ינירה ,יטיבוסה רטשמה תוטלתשה םע
 ,קילאיב :ונילע םיצרענה םירפוסהו םיינויצה םישיאה תויומד תא הפפאש רהוזה תליה
 .לוכמ ונל רקיה לא הקיזל ןגעיהל ונוצירמהש םה-םה -- ב"ויכו רואינש ,יקסבוחינרשט
 -תפקשהמ ,ונתעדל ,רקיעדלכ ובייחתנ אלש ,היצקָאסווָאיה לש תויתורירשה תופידרה אקודו
 ,םיסונמ לש תוצעל עמשנ לבל ונבל תא ודיבכהו ןורח ונב וררועש ןה ,תיטסיסכראמ םלוע
 .השעמ ספאב בשנ אלו
 ,יתרבח ןהו ימואל ןה ,יוכיד לכמ שפוח לע זירכהש ,יטסינומוקה רטשמה אקוד ,ונתעדל
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 תּוויע ןיָעמ תופידרב וניאר .תובא תרוסמב ונתוזחאיהב ונתוא דדועל היה בייחש אוה-אוה
 .רטשמה לש תינקסמ האצות אלו ינלוח
 לע הרמש אמא .רחואמב התיבה יתרזח .הנש 17 זא יל ואלמ םרט ,25.2.1925-ב יתרסאנ
 הקיפד הנהו .טשפתהל יתלחתהו ןירכסב תקתוממ הת-סוכ תותשל יתקפסה .חתריש םחימה
 "!ונחנא הז !וחתפ" :תלדב
 "?ונחנא הז ימ"
 .".ּןא.פ.ָג"
 תחקלו שבלתהל ודקפ .רקובב שמח דע ךשמנש תוחפטה דע דסמהמ תיבב שופיח וכרע
 ,וא"פגל יתוא האיבהו תינוכמ הרבע .עיצפהל ולחה רקוב ימודמד .הצּוחהו ,םיפסונ םידגב
 "? םימי-לוע ,תישע המ" .תועורתב ינפ תא ומדיק םה .םינוסח םייוג ובו ךושח ףתרמ ךותל
 .םחל תנמו םהילע ופצ ןמוש ימתכש םיחותר םימ ואיבה רקובב .יתקתש .ינולאש --
 עיגה .הריקחל הכחמ ינאו .רשב תנמו קרמ ואיבה םירהצב .םחלה תא יתעלב החמשב
 ושע ,לכתסה" :יל רמא והשימו ינוריעה .יתבכש רשאב יתבכשו ,יליעמב יתלברכתה ,הלילה
 ."!'םיינפוא' דחאל
 תועבצא ןיב ןפג-רמצ רדחל-וינכש םיבחות ,םדרנ םדאהש רחאלש ,עמשמ -- "םיינפוא"
 וילגר תא תכחלמה שאה תא וילעמ לשנל םדאה הסנמ ,הניש ךותמ .ותוא םיקילדמו וילגר
 ,ןללוז ,המוק-ךומנ רמוכ ,דחא "אבא"ל תאז ושע םעפה .הלעמלו הטמל וילגר עינמ אוהו
 ונייהשכ ,ונא .רדחל וינכשל רבד שירפה אל ודועמו ותיבמ ןוזמ-תוליבח לבקמ היהש
 .אתה יבשוי לכ םע ןהב םיקלחתמ ונייה ,תיבהמ תוליבח םילבקמ
 םיחתור םימ אלמ לפס .רמוכ ותואל וללועש ףסונ לולעת לע שארמ ונל ועידוה הינש םעפ
 ךפהתה ,לבחה תא וקילדהשכ .רמוכה לש ובכשמ לעמ ,הבוגב הלתנו לקמל םילבחב רשקנ
 ? ןאכ ללוהתמ ימ" :לאשו רמושה סנכנ .קוחצב וצרפ לכה .רמוכה לע וכפשנ םימהו לפסה
 ,רמוכה רמולכ ,אוה .הנולתב םיחתופ םייוגהו .ונקתש "!ויתונוזמ תא ונבנגש ןנולתמ רמוכה
 .תוביטרה תא בגנל רמוכה ץלאנ דוע ףוסבל .ונילע ללוגתהל זָעמ ונדועו רדחה תא ביטרמ
 .דועו אריפש לארשי ,קותרש רזע ,ץיבְרוא ןומולס :ורצענ יתא דחי .םירצעמ לש לג זא היה
 .תולילב ויה תוריקחה .קהבומ יסור םש האווסהל ומצעל לגיסש ידוהי ,ביירדנא היה ונרקוח
 בקע אל .לכה ונשחכה .העונתל ונירבח תומש תא תולגל ונתאמ ועבתו תונויצב ונומישאה
 ועבת .שיחכהל ול בטומ יכ ולכשב קיסה דחא לכש םושמ אלא ,ונל ונתינש שארמ תוארוה
 ונבשי םידחא םישדוח .ונבריס .תונויצל תושחכתה לע ,העודיה הרהצהה תא ריהצנש ונתאמ
 .רהוסה-תיבל ונוריבעה ,הריקחה המייתסנשכ .ונרקחנו וא"פגב
 המ ונל עדונו ,ונינפל ורסאנש לרוגל-ונירבח םע ונשגפנ .םילק רתוי רסאמה יאנת ויה םש
 ונעבת .תונוש םירעל םינש שולשל שוריג לטוה ונבּור לע .דחא לכ לש ולרוגב הלע
 הכשמנש התיבש ונזרכה .בוריסב ונלקתנ .לבוקמכ ,שוריגל ןנוכתהל ידכ ,ונתוא וררחשיש
 תא רובשל ידכ ,םינוש םיאתל ונקלחלו חוכב וניניב דירפהל וסינ .ונבכשו ונשלחנ .םיימוי
 המ לשב ?םכנוצר המ" :לאש םמתימכו יללכה עבותה עיפוה ףוסבל .ונדגנתה .ונתתיבש
 רחמ" :ונל עידוה 1925 ףוסבו ,ונוררחיש אל ךא .ררבל חיטבה .ול ונרפיס ."? םיתבוש םתא
 ."םיזז םתא
 ריסאו ריסא לכל ורסמש העונתהמ תורוחב ןכו ,םירוהה רהוסה-תיב די-לע ופסאתה תרחמל
 .ןהידי-השעמ ,המוקר הצלוח -- הנתמ
 ןורק רמולכ ,ז"עלב "הקשולפָאט" ,םח ןורקל ונסנכוה םשו תבכרה-תנחתל לגרב ונלבּוה
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 הדרוא-ליזקב שוריגב םינויצ
 -רב) יקסבלסרב השמ .2 ,יקסבלסרב הינפ .1
 ,ןמלוש ףסוי .4 ,ברע-יקסבאיליב הנייש .3 ,(עלס

 ןידלוג םוחנ .6 ,יקסניסארק רתסא .5

 ינש ונקזחוה ,קסנלומסל ונעגהשכ .םינטק םיבנשא ויה הרקתל ךומסב קרו ,תונולח אלל רוגס
 .האלהו המזאיוול םשמו ,םוקמבש רהוסה-תיבב תוליל
 תא ונרבע רקובב םכשה .ןורקב םינוש ןיב ונברעתה אלו ,תדכולמ ןמזה לכ התיה ונתצובק
 תצובק ונילא הפרטצנ ,ןארזיסב ,ךרדב .ונדעי םוקמ ,ןאטסכאזאקל ונכשמה םשמו ,הגלווה
 ריעל ונשרוג ונלוכ .היאקסניסארק רתסאו הינפ ותוחא ,עלס-רב השמ :הבקסוממ םירבח
 .הדרוא-ליזק ,תחא
 ואצי םירוחבה .םירוחב השולשו תורוחב שולש -- תחא הרידב ונרג ,םוקמל ונעגהשכ
 רהנה רבוע היה ריעב ןכש ,םיגד לש עפש םש היה .תולשבמ ויה תורוחבהו ,תונוש תודובעל
 .והשכיא ונמייקתה ךכ .םיחיטבא לש עפש היה ץיקב .היראד-ריס
 רובעכ .ונישע ןכו .היסורמ האיציל ונשוריג תפלחה רבדב הבוקשפל תונפל ונל וצעי םירבח
 תא לבקל ונבריס .םימי עובש ךות ץראה תא תאצל ונילע יכ ונל ועידוה םימי שדוח
 תא ונל וכיראה ,עגימ ןתמו-אשמ ירחא .הסידואל עיגהל קיפסנ אלש ונרמא יכ ,םינוכרדה
 שי ונלוכל אל יכ ררבתה .רעס םיה .1925 רבמצדב הז היה .הסידואל ונעגה .ונתאצ ןמז
 .שוריגה-תומוקמל ונתוא וריזחי ,עסינ אל םאש ,ונילע המייא וא"פגה .הינא-יסיטרכ
 27.12.1925-בו רעוס םי ךותב ,"קסלובוט" הינאה לע ונילע .םינינעה ורדתסה והשכיא
 .ץראה יפוחל ונעגה

 1924-ב הנויצ-סנב "םורדה" תרובחב םיאקסנימ
 םהרבא .31 ,(םר) םיובנזור הירא .25 ,(הנביל) דרובסייו םולש .22 ,יסונמ-ץיבוקלָו היח .1

 בוקינ'צולומ ןושחנ .36 ,(לאירומ) ץיבוריאמ המלש .33 ,דרובסייו



 גרבדלוג הרש

 לארשי-ץרא איה יצרא

 ,ואדנאל תיבל גרבדלוג הרש ,תנייאּורמה

 הצרא התלע .1907 תנשב קסנימב הדלונ

 ,גרבדלוג ןבואר ,ןויצ-ריסא ,הלעב םע
 .ביבא-לתב הרג .1929 תנשב

 ונתוא דמיל אבאו תוללובתהל ספתינ אמש וששח ונירוה .תונויצה תרהט לע יתודלימ יתכנוח
 היה ונתיב ."הישות" תאצוה לכ ,תירבע הירפס םג תיבב ונל התיה .תירבע תורפסו ך"נת
 םהידליו ,רעונה תא דקפש הנומאה רבשמ םע הרירב ןיאב ומילשה םירוהה לבא ,יתד תיב
 יתשגרה תאז םעו ,םייוג םירבח יל ויה ,תצק יתלדגשכ .יטסיבשלובה ןוטלשה ימיב ,ללכב
 .לארשי-ץרא אלא היסור הנניא ונצרא יכ ,יתנעט םתא םיחוכיובו ,היסורב הרז ימצע
 םיבתכמ ילא רגשמ היה רגובה יחא ."ריעצה רבחה" תעונתל יתפרטצה 16 תב יתייהשכ
 .ילש הצובקה לכ תארוק התיה ילא ויבתכמ תאו ,םירחא תומוקממו הבקסוממ תירבעב
 יעדוימ יתייהש ןןיכמ ,םיינויצ םיאשונב תואצרה ןיכהל ,םעפ אל ,ילע וליטה העונתב
 רחאל .םינוש םייטילופו םיילכלכ םיאשונ לע ונלש הצובקב םיצרמ ויה ןכ .העונתב תירבעה
 יוה יבדע ויה ךכל ףסונ .חוכיו חתפתמ היהו תולאש םילאוש ויה האצרה לכ
 -םוי ונל ויה םירבח-תושיגפ לבא ,עובשב םיימעפ תוחפל םיסנכתמ ונייה הלועפל .םיפשנו
 ,םר הירא םויכ ,םיובנזור שובייל ,ןשוש-ןבא םויכ ,ןייטשנזור םהרבא :ויה הצובקב ימע .םוי
 .דועו (ישיטפ) יקצבּול לחר ,ןמלרפ האל ,ןוסלפמיג לחר
 ם"רבח ןגראל וניסינ העונתב ונתוליעפב .ילאגיל-יתלב חרואב ,תרתחמב ,ןבומכ ,ונלעפ
 -אל םיתבמ רעונ-ינב םעו לומוסמוקה ירבח םע םיחוכיוב םיסנכנ ונייה ףא .םיפסונ
 ירבח'ונילע ונישלה אל ,תועדה-יקוליח תורמל .ונכרד תקדצב םתוא םיענכשמו םיללובתמ
 :ילע םיעיבצמ ויה בוחרב תרבוע יתייהשכו ,יתוא וריכה םיבר םיטסינומוק .לומוסמוקה
 יל עיצהש ,בהלנ טסינומוק ,יסור ,בוט רבח יל היהו .ונישלה אל לבא ."תינויצה תכלוה הנה"
 תא דבכמ ינא :רמא ףוסבל ,ונחכוותהו ונחכוותה .םידומילב ךישמהל הבקסומל רובעל
 .ןישלה אלו .ךיתופקשה
 ויה םה .(םר) םיובנזור שוביילו (ןשוש-ןבא) ןייטשנזור םהרבא ויה ילש הצובקה יכירדמ
 .ונילע םילבוקמ
 ול ונארק .תיסור ובתכ םירחאו תירבע ובתכ תירבעה יעדוי .תירבעב ןותע םג ונאצוה
 .םירבחה ןיב ונצפהו די-בתכב םיקתעה המכ ונישע .יתעצה יפל ,"ררועמה"
 -ינפל ורסאנ רבכ ונירבחמ המכ .תיטסארד הרוצב העונתב םירבחה רפסמ דרי 1927 תנשב
 םיקוחר םישנאל םג ולפטנש הרק .םישוריגהו םירסאמה ופכת התע .ץראל ועיגהו ,ןכ
 ותוא םירסוא ויה ."הרוחשה המישרה"מ והשימ םע הרקמב ושגפנש םושמ קר ,תונויצמ
 וניא יכ ריהציש םיעבות ויה ,תינויצה העונתל תוכייש לכ שיחכמ היהשכ .תושק םירקוחו
 .וזכ הרהצה ןתמל ותפתנ םיטעמ קר .ינויצ
 העונתב ליעפ היהש ,גרבדלוג ןבואר ,ילעב ירחא ינוצרמ שוריגל יתכלה לבא ,ורסָא אל יתוא
 .1929-ב ץראל ונילע שוריגהמ .שוריגה ינפל ונאשינו ,תינויצה
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 ןידלוג האל

 רסאמל םידומילה-לספסמ

 .1924-ב התלע ,קסנימב הדלונ ,(1955-1905) ןידלוג האל ,תרבַחמה

 החוקל המישרה .בקעי-תודשא ץוביקב הרבח התריטפ דע התיה
 .1963 ,דבועדםע תאצוה ,זרא הדוהי תכירעב ,ס"צ-רפסמ

 .תויראטילורפ תוחפשממ םיבר םידימלת ויה יתדמל ובש קסנימב ילאירה רפסה"תיבב
 לכ ."תישפח הבהא"ל ףאו תוגצהל ,דוקירל םיגוח םג ורסח אל .לומוסמוקל וטנ םידימלתה
 .תוירצונ ויה יתורבח גוח .יתיבב קופיס יתאצמ ,ינוכשמ אל הלא
 יתוא תוכשומ וליחתה ןה .תונויצל וטנש תונב הלו ,החפשמ ונתונכשב רוגל האב ןמז ותואב
 .דומיל יגוח לע אלא ,לארשי-ץרא לעו תונויצ לע שרופמב ורביד אל ,םנמא .םיינויצ םיגוחל
 ונרזחב ,םעפ .תירבעה תוברתה תאו םידוהיה תלאש תא דומלל שיש יל וחיכוה ןה
 אלמ ,רצו ןטק רדח :ינתרוכז .גוח לש החיש תעשב םיתבה דחאל ינוסינכה ,םידומילהמ
 ילילצ תא הטיטרה הריעז ליתפ-תרונמ .םירבחה דחא ירבדל בר בשק םיבישקמה םישנא
 ,יתוניבה ."םידומילל גוח" יל יתראית ןכ אל .םישנאה ינפ תא תוארל יתמעפנ .םיפתתשמה
 םע הזה גוחל רשק שיש ברע ותוא יתעדי אל יכ םא ,םידומילמ הלעמל איה וז םירבח-תבָשש
 .תונויצ םעו לארשי-ץרא
 לכ ונבשי ,הכונח-ףשנל וסנכתה גוחה ישנא .םוריח-בצמ זרכוה ריעב .הכונח ימי ועיגה
 יתא רבדל םירבחה דחא הסינ ףשנ ותואב .תובוחרב הלילב ךלהתהל היה רוסא יכ ,הלילה
 גוחב תוחישה .ינענכשל םירבד תוברהל ךרוצ ול היה אל בוש .גוחה תורטמ לע תויולג
 .תונויצה ןויער תא טולקל ידמל ינורישכה רבכ ןהב הררשש הריואהו
 תחאב יכ םא ,רבד ואצמ אלו ושפיח .15 תב זא ינאו ,יתוא ורסא תולילה דחאב 1923"ב
 ,לובגה לע תנכוש קסנימ .םינוכרד יספוטו תומתוח ילצא םירומש ויה תיבה-תיילעב תוניפה
 ידיב דקפוהש רמוחה לש וביט המ יתעדי אל .לובגה תא וחירבהש םירבח ורבע הדי-לעו
 רבדה .ץראל-ץוחל םכרדב ונילא ורסש םירוחבה תא תחא םעפ ףא יתיאר אלו ,ונימטהל
 .ןמז רובעכ קר יל עדונ
 .תורגבל ועיגה אלש רעונ-ינב רוסאל תושר ןיאש עדונ ימאל .םיישדוחכ רסאמב יתבשי
 םא" :הל הנע הלה .רקוחה לא התנפו יתדיל-תדועת תא החקל ,רפסה-תיבל הכלהו הזרדזנ
 עדי רקוחהש ררבתנ ."ןישנוע-תב איהו תרגובמ רבכ איהש ןמיס ,הקיטילופב תקסוע איה
 .וניתוכילה לכ לע רסמש ,הבישי-רוחב ,דחא ונכותב היה .ונגוח תוליעפ לע טרפו טרפ לכ
 ותואב .דחוימב יל הקיצה ןהמ תחא .תונוזו תועשופ םישנ םע דחי ונבשּוה רהוסה-תיבב אתב
 .תואקתפ םתא ונפלחה םעפל םעפמ .וניניב דירפה רודזורפ קרו ,ונירבח םג ובשי רהוס-תיב
 םע םירשקב האב ינאש םינוממל הלגתש יל העידוהו השא התוא יב התרגתה םימיה דחאב
 -- תוריעצ תורוחב -- ונתוא םיבישומש לע יתננואתהו יתמדקה תרוקיבה תעשב .םירבחה
 .המיענ-אל תונכשמ ונרטפנ ונאו ,רחא אתל וריבעה השאה תא .תועשופו תונוז ןיב
 תא וחקל אל וירבד ."ריעצה רבחה"ב ונתוא ןגראל הטיול .ל הסינ רהוסה-תיבמ ונאצישכ
 םייעוצקמ םיטנגילטניא קר םאה .דמול רעונכ ןגראתהל ןויערה תא סופתל ונלוכי אל .ונבל
 ונל עיצה אוה .ןיטקה םולש ונילא אב םימיה דחאב ? לדבתהל ,אופיא ,המל ?ץראה תא ונבי
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 ,לד היה יטילופה ונכוניח .וז העונת לש הביט המ ןוכנ-לא ונעדי אל .ס"צ רעונב ןגראתהל
 .ונמוקמ הבש ונשגרה ,תאזה העונתל ונפרטצה לבא
 אלא .םינויצ 300-כ תחא תבב קסנימב ורסא .בוש ונרסאנו הברה לועפל ונקפסה אל
 שרדו ילע רעתסה םינוממה דחא .הדובעל תאצל אל ונטלחה .רתוי םינסוחמ ונייה םעפהש
 ,וילגרב ינסמרו יתוא ליפה .יתבריס .קוניצל ינחלשי -- אלְו ,הדובעל תאצלו עמשיהל ינממ
 .ךכל תושר םהל ןיאש ול רמא הלה .ינרסָאל םילבח איבהל ינרותה חיגשמה לע דקפ ןכו
 .ירבד תא ורשאיש םידע יל שי םא ינולאש .הנוממה השעמ לע יתננואתה תרוקיבה ןמזב
 .םירוסאה-תיבמ קלוס םוי ותואב .ףודיג-תלמ ןניס םייניש-קוריחבו הנוממה ינאר תרחמל
 יל ןתינ אל יליג לשב .לארשי-ץראל הילעב רסאמה ףלחוה םינויצה םיריסאהמ קלחל
 ןיע ומילעה תונוטלשה ישנא ."ינתח" והימ יתעדיש ילב ,"הלכ"כ ינופריצ .טקיפיטרס
 .הלא "םיכודיש"בש םייולגה םיפויזהמ
 ונוכריבו םינויצ ודמע קסנימ תובוחר לכב .דחוימ ןורק ונל ןתינ .שיא 35 קסניממ ונאצי
 .ונתיילעל

 8 'סמ -- תרבָחמה ,1921 תנשב קסנימב "המידק" ירבח
 היתב .6 ,ןמטּור-ןמרָאווארב הריפ .5 ,ןיקמויט ןימינב .4 ,ןייטשקָא הינַאּפ .3 ,יקסרוקּוד 'בג .2 ,תודיפל .1
 הילופ .11 ,יקסני'צופ התרָּב .10 ,ןיסיק והילא .9 ,קשרהמ-ןידלוג האל .8 ,ףייט הילטאמ .7 ,בוקינ'צולומ
 ,רוגדלוג ףסוי .17 ,ףייט היִנַא .16 ,ןייטשנייו הינאמ .15 ,הנבי-ץכ המָא .14 ,רָאלדניב .13 ,ץיבוניבר-ןודרוג
 ,ץיבארק .24 ,קי'צשבוקאר לאוי .22 ,ןמרמיצ ףסוי .21 ,סאפרוצ השירג .20 ,אריפש .19 ,ןמסט השמ .8
 קּו'צשילופ הילדג .33 ,ןרֶטשנגרומ רזעילא .32 ,רלַאפ באז .31 ,ןוסלנצכ .28 ,ןודרוג אביקע .27 ,בילטוג .5

 ןאחארטסַא .37 ,(ירעי)



 ןמרטוג לאוי

 דאבאחשא דע קסניממ

 .1927-ב הצרא הלע ,ןויצ-ריסא ,(1976-1907) ןמרטוג לאוי ,רבחמה
 החוקל ןמקלד המישרה .סדנהמכ דבע ,הפיחב ןוינכטב וידומיל םויס םע
 .1963 ,"דבוע-םע" תאצוה ,זרא הדוהי תכירעב ,ס"צ רפסמ

 רסאמה ינפל
 ויה רבכ תובישיהו םירדחה ,םיירבעה רפסה-יתב .הנבלה היסור תריב ,קסנימב 1923 תנש
 ונרקיב ןיול הירא ירבח םע דחי .תונוטלשה וצ יפ-לע םירגוסמו םירוגס איהה הפוקתב
 .רכש לבקל תנמ-לע אלש רעונ ליבשב םוחנ יבר םייק רשא ,דומלתל ברעה ירועישב
 לש תסנכה-תיבב עובשב םיימעפ ומייקתה "הרות ירעש" םשב וארקנש םירועישה
 ץוחבמ בצמה תרמחה םע .שיא 15-כ היה םידמולה רפסמ .איאנלוקש בוחרב םיטייחה
 םויה דע .היאקסבונאימֶד-ומזוק בוחרב ןיריבז תיבל -- יטרפ תיבל םירועישה ורבעוה
 עיקשה ןורשכו המשנ המכ .תובר הכ םינש ינפלמ ,םהה םירועישב ירכזיהב יבל יב המהי
 ףא ,תונויצל וספתנ םוחנ יבר לש וירועישב םירקבמה לש םבור .הלא םירועישב םוחנ יבר
 .תינויצה העונתל רעש ולא םירועיש ושמיש יל םג .הל דגנתה ומצע אוה יכ
 ,הנש 18 יל ואלמ םרטש ןְןיכ ךא .דמול רעונ לש תינויצ תורדתסה -- "רבחה"ל יתכייתשה
 ויתוחישו ויתואצרה יל תורוכז איהה הפוקתהמ ."ריעצה רבחה" תורושב העש יפל יתייה
 לש תיניצידָמה הטלוקפב טנדוטס --  םיובנזור שובייל ונכירדמ לש תוניינעמה
 -תב" םשב ןותע איצוה ףינסה .(עבג תצובק רבח ,םר הירא -- םויכ) קסנימב הטיסרבינואה
 מ"סואָויל ונפרטצה .(ןשוש-ןבא) ןייטשנזור םהרבאו ןיול הירא ויה ויכרועש "לוק
 תא העונתה ךותמ ולזג םיפוכתה םירסאמה .הדסוויה םע (דחואמה ינויצה רעונה תורדתסה)
 ונעבתנ ,םיפדרמה די ונב העגפ םרטש ,םיריעצה ,ונחנא .רתויב םירוסמהו םיסונמה םירבחה
 .ונתבשחמו וננמז לכ תא הל ונרסמו העונתה תוגאדל ונבורו ונשאר ונסנכנ .ץרפב דומעל
 .ףרגוריפשב ספדומ ונמצע לשמ רמוח ןמזל ןמזמ ונאצוה ,זכרמהמ ונלביקש רמוחל ףסונ
 תנכה .ר"סססב תודהיהו תונויצה תפידרו םידוהיה בצמ לע םיזורכ ינש ונאצוה 1926 תנשב
 הדוהי ירבח ידי-לע בתכנ םיזורכה דחא .הלקת לכ אלל ורבע םתצפהו םתספדה ,םיזורכה
 תא ונכרע ונינשו סופד תויתואב זורכה תא בתכ ץיבוניבר הדוהי .ידי-לעו ץיבוניבר
 עדי אל ןאכ דע .רוזיא לכל הליבח הליבח -- םירוזאל הקלוח ריעה .ףרגוריפשב תוספדהה
 השיגפל םירבח תורשע המכ וארקנ זורכה תצפה לילב .שחרתהל דמועה לע ונדבלמ שיא
 ולייט תוגוז-תוגוז .הז ברעב םדיקפת המו וארקנ המ םשל םהל רבסוה השיגפב .הפוחד
 תותלדה יקדסב ,תוגרדמה ירדחב םיזורכה תא וחינהו ריעה לש היתובוחרב ונירבח
 .וז הלועפמ םולשב ורזח ונירבח לכ .םיירוביצה םינינבה ךותבו תויונחה יחתפב ,םיסירתהו
 'ץעמעט עגיטכיוו ףיוא ןסעומש עגנירג" םשב םינורפס תאצוהל תינכת ונכרע ןכ ומכ
 םעה תויעב תא לוכל תנבומ הרוצב ריבסהל ידכ ,(םיבושח םיאשונ לע תולק תוחיש)
 עשידיא יד סניוזַא זיא סָאוו" :אשונה לע תחא תרבוח קר איצוהל ונקפסה .העונתהו
 לעפמ קספנ ךכב וקסעש םירבחה לש םרסאמ םע .(?תידוהיה הלאשה יהמ) "?עגארפ
 .םינורפסה
 תורעיב תופיסאה תורוכז .תולועפלו תוחישל תוצובקה תא סנכל ןכיה היעבב ונטבחתה
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 -תולילמ דחאב ךיא ינא רכזנ .'ץולסיוס רהנ לע תוריסב טויש ךות תובישיהו קסנימ תוביבסב
 תחא די-לעו ןימלעה-תיב ךותל רודח ונקמעה .תורבקה-תיב ...ב םירבח תצובק ונסניכ ץיקה
 ןורתפכ תונויצה לע שחלב רביד רשא ,רבחה ירבדל ונבשקהו המדאה לע ונבשיתה תובצמה
 תאירקב ךרוצ היה םויסל .החותמ הבשקה ךותמ הרבע החישה .םידוהיה תלאשל ילאיר
 ? תורבקה-תיבב לילה תכשחב תאז םישוע דציכ ךא .זכרמה תאמ לבקתנש ןורחאה רזוחה
 תספוקו רנ תכיתח םשמ איבהו ,וניתורבחמ תחא הררוגתה וב ,ךומס תיבל רבח ךלה
 קוחרמ רואה האריי לבל םיעבוכבו םידיב םידדצה לכמ וילע וסיכ ,קלדוה רנה .םירורפג
 דימ הבוכ רנה ,םיברקתמ םידעצ לוקו שורשר עמשנ םואתפ .רזוחה תא קר ריאי ןעמלו
 .םולש םירבחה לכל יכ ררבוהו בוש ונשגפנ המ-ןמז רובעכ .םירבעה לכל ורזפתה םירענהו

 רסאמב
 דע תוקיפדה לוקל ונתיב תלד תא חותפל יתרהימ אל .1926 רבמבונב 1-ה לילב יתרסאנ
 תא איבחהל םגו תיבב היהש ילאגיל-יתלבה רמוחה לכ תא ףורשל ונקפסה רשא
 אצמנ אל קדקודמהו ךשוממה שופיחה תורמל .רמוחה תא ונספדה וילעש ףארגוריפשה
 .םיישדוחמ הלעמל םידחא םירבח םע דחי רוסא יתייה קסנימב ּוא"ָסֶגה יפתרמב .רבד יתיבב
 עודי אל יכו תינויצ העונת םושל ונכייתשה אל יכ ,ונתנעט התיה ונלביקש תוארוהל םאתהב
 ונייה וב ,קסנימב רהוסה-תיבל ונתוא וריבעה וא"פגה יפתרממ .תאזה העונתה לע םולכ ונל
 יצחו םיישדוח -- ונינפל ארקוה ,ונדגנ תוחכוה לכ רדעה תורמל .יצחו שדוחכ םירוסא

 .תינוכיתה היסאב םינש שולש לש תולג :יביטרטסינימדא ןיד-קספ -- ונרסאנש רחאל
 .דוידתסימתב יזח תא הלה חרמ ,הזחב םיבאכ לע וא"פגב אפורה ינפב םעפ יתננואתה רשאכ
 תשמשמ וא"פגה לש אפורה ידיבש ונל ררבוה .ונלש אתב םיריסאה לכ תא חדיב הז ןינע
 .דחי םג םיינוציחהו םיימינפה םישוחימה לכל תילאסרבינוא םיאלפ תפורת דויה תסימת
 רחאל עובש הנהו .ונתולג םוקמל פאטָאב ונחולישל דע קסנימבש רהוסה-תיבב וניכיח
 יתארקנ ,שוריג לש ןידה-קספ תא ונל עידוה רקוחהש רחאל םיימוי ,רהוסה-תיבל ונרבעוהש
 ריואב הכילהה התיה שפנ-תבישמו המיענ .וא"פגה ידרשמב יבא םע דחוימ ןויארל עתפל
 -תיב לש קינחמהו סוחדה ריואב םידחא םישדוח לש הבישי רחאל ,ראוני שדוח לש ןנוצה
 אבא ,העיפומ אמא התיה םימדוקה תונויארה לכב ?דחוימה ןויארב יל הכחמ המ ךא .רהוסה
 תלד די-לע רודזורפב םידמוע ינאו אבא ?דחוימ ןויאר שקבל ותוא עינה המ .הכ דע אב אל
 ינא רכוז .וניתולוק תא ךימנהל םילדתשמ ,וניניב םיחחושמו םיחכותמ ונא .רקוחה לש ורדח
 ,ךל ןיא עוצקמ ,תרמג אל ךידומיל תא ,הטיסרבינואב דומלל תלחתה קר" :יבא ירבד תא
 ,אמא -- רקיעה ,רקיעהו .הדובעה תא קיספהל ךרטצא בורקבו שלח ינא ?סנרפתת הממו
 תורדתסההמ תוקלתסה לש הרהצה לע םותחל בייח התא הנעמל ...השק הבצמו התלח איה
 ."ישפוחל תאצל ידכ תינויצה
 הנגמו תינויצה העונתה תא בזוע יננה יכ ,הרהצה לע םותחאש ,ילע ץחלת ,יבא ,התאה"
 דועב ,הז רשי-יתלב דעצ השעאש יל עיצת התאה ?תינויצולוביר-רטנוק העונתכ התוא
 .ויתלאש -- "?ןויצל ַהָמָּכ ךמצע התא ךבל יקמעבש
 ינא ןכומ םאה ,ינלאש אוהו רקוחה לש ורדחל םעפ ידמ יתארקנ אבא םע החיש ידכ ךות
 קר -- רקוחה ריבסה -- םולכ ךממ שרדנ אל ירה" .תשרדנה הרהצהה לע םותחל רבכ
 םינפ םושב לכוא אל יכ ,רקוחל ריבסהל יתפסוה ."ישפוחל אצוי התאו וז הרהצה לע המיתח
 תודחא תועש ...הילא יתכייתשה אל םלועמ רשא העונת בזוע ינאש הרהצה לע םותחל
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 דחא טפשמ ךא ,יבא םע םיכשוממה םיחוכיוה יטרפ ינורכזב וראשנ אל .תוקבאיהה הכרא
 היתוחוכ ,ךמא ןעמל תאז השע" :ינזאב םויכ םג דהדהמ ונדוע איהה השיגפב אבא ירבדמ
 הלא וירבד ."הירחא שידק דיגהל ךרטצת ךרדב דוע ,רוכז .הלא םירוסי תאשל הל ודמעי אל
 ןיאמ .רענ ינדוע ינאו ,היתבהא שפנ-תבהא ,ימא תא יתבהא .םישיטפכ ישאר לע ומלה
 השיגפה תועש ? לשכיהל אלו תינויצה יתונמאנ ןחבמב דומעל ידכ שפנה-תוחוכ תא יתבאש
 .יכבב יתצרפו יבכשמ לע יתלפנ יאתל יתרזח רשאכ .חצנכ יל וארנ איהה
 תעכ םה ןכיה ?תוינויצה וניתועדל םתדגנתה רשא ,תויחאו םיחא ,םירוה ,וניריקי םכייִא
 םכתא התימה רשא ,םיצאנה לש תינודיזה האמטה דיה אלוליא ?ךרדב ונובזע רשא םירבחה
 תא החוכנ התאר תונויצה .ונקדצ יכ םכיניע ומב םיאור םתייה ןה ,תונושמ תותימ ינימ לכב
 תוארל וניכז ףאו וניתופיאש בטימ ומשגתה ןה .בר ליח התשע איהו ידוהיה םעה לש ובצמ
 יכ ,איה המוגפ ונתחמש ךא ,ויתודג לע ליג אלמ ונבל .לארשי תנידמ לש התמקה תא ונימיב
 ...ןאכ ונל םירסח ,וניריקי ,םתא

 הריזג-ץראב
 -- קסנימ :דאבאהשא אלכ דע קסנימ אלכמ פאטָאב העיסנה הכרא םיישדוחמ הלעמל
 תחא לכב .דאבאחשא -- טנקשאט -- הראמאס -- אלוט -- אמזאיו -- קסנלומס
 תנחתמ ,רבגומ ןיוזמ רמשמ תחת םירטמוליק לש םיקחרמ לגרב ונלבּוה וללה םירעהמ
 ונמכש לע םיסמוע ונאשכ ,תבכרה תנחתל רהוסה-תיבמ ךכ רחאו ,רהוסה-תיבל תבכרה
 "ןיפילוטס" תונורקב הלהנתה העיסנה .וניתודווזמו וניתוליבח תא ונידיב םיאשונו
 הקזח תשרב הסוכמ תלדה חתפ .בטיה םילוענו םירוגס םיאתל קלוחמ ןורקה ,םימסרופמה
 תלד דיל רודזורפב דמוע ןיוזמה לייחה .הרקתה דילש םינטקה תונולחה תותשר םיסוכמ ןכו
 אמש ,ןימאי אל ומצעל ,ףרה ילב םתוא הנומו רפוס אוה .םיריסאהמ ןיע ערוג וניאו אתה
 .םהמ דחא םייתניב חרבו קמחתה תאז לכב
 הב ונאצמו ,דאבאחשאל -- הנבלה-היסורמ םילוג תצובק -- ונעגה 1926 לירפא ףוסב
 אל רשא םילוגה וזכור ןאכ .הרבחו רבח השימחו םישולשכ ,ר"ססס תוצק לכמ םינויצ םילוג
 תפלחהל תושקב ושיגה רשא הלא ףאו הנוכיתה היסאב םיחדינה תומוקמל ןיידע וחלשנ
 .הז גוסמ תושקבל תונעיהל תונוטלשה דוע וגהנ םהה םימיב .לארשי-ץראל הילעב םשוריג

 1927 תנשב דאבאחשאב שוריגב םינויצ
 ןמרטוג לאוי ,?יבוניבר הדוהי :לאמשל ןימימ םידמוע
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 יל הרוכז .דוחל ורג םהמ םידחא קרו ,תולודג תונומוק יתשב םבורב וזכרתה םינויצה םילוגה
 .תורבחו םירבח ,שפנ 15-כ ורג יטרפ תיב לש דחא רדחב ,3 'סמ בולירק בוחרב הנומוקה
 .טהול ץיק םוח ונתוא םדיק דאבאחשאבו ,ברוצ רוק הב ררש הראמאס תא ונרבעב
 הפי םיארנ ריעהמ .יסרפה לובגהמ ךרעב רטמוליק 35 לש קחרמב תאצמנ דאבאחשא
 השקיה רשא קנחמ ררש תולילב ךא ,םח היה םויב .סרפ ןיבו ר"ססס ןיב םילידבמה םירהה
 תא הענמ וא"פגה ,הדובע גישהל היה השק .דואמ הלודג תופיפצב ונרג יכ ,ונילע דחוימב
 ידכ קיפסה ,שדוחל עברו לבור 6 ,הלוג לכל וא"פגה הביצקהש ףסכה םוכס .ונתאמ רבדה
 ןינבב הטושפ הדובע ודבע םידחא .הסנרפ תורוקמ שפחל ונייה םיצלאנ .בערב עווגל
 הרזע םיתעל ולביק רשא הלאכ םג ויה .םייטרפ םירועיש ונתנ םידחא ,תולבסבו
 .אוהש-ךיא ונמייקתה םייביטקלוק םיצמאמבו תפתושמה הפוקל סנכנ לכה .םהיתוחפשממ
 .תונרותב ונלוכ ידי-לע ושענ תיבה-קשמ תודובע ראשו לושיבה תודובע

 הנומוק התואב םירבחה דחא לא .םירקב רשא יח-לתמ ויה הינשה הנומוקב םירבחה בור
 תועידיל ונחמש ונלוכ ."ילאגילה ץולחה" לש האירק-רמוח התא האיבהו ותשא העיגה
 תרידב שופיח ךרענ דחא ריהב םויב .העונתבו ץראב השענה לע רמוחה ןמ ונבאשש
 היה ובש םוקמה לא רשי וכלה ,וא"פגה ישנא ,םישפחמה .אצמנ רמוחהו איהה הנומוקה
 ...והואצמו רמוחה יובח
 .ורסאנ םידחא םירבח
 .הפוקת לכב ונל ונשכרש םידידיהו םירבחה יפל תונושה ונייח תופוקת תא ונא םינומ םיתעל
 .שוריגלו רסאמל םירבחה ןיב הרשקנ הקומע שפנ-תודידי
 תא .ץראל תולעל וכז רשא הלא ןיב תויהל יתחלצהו ןיפוליח ינא ףא יתלביק ןמז רחאל
 הסידואב .תבכרב הפוצר העיסנ לש םימי העבש ךשמב ונרבע הסידוא דע דאבאחשאמ ךרדה
 .ותיב לא ינאיבהו תומימחב יתוא לביק ,טסינומוק ותויה ףא לע .יחאמ דחא זא ררוגתה
 דע רצקל ידכ ,ןמז לש םומינימ הב ההשאש ,ךכ הסידואל יתעיסנ תא דאבאחשאב יתננכית
 םה -- יתחפשמ ינבמ שיא יתיאר אל זאמ ...יחא תרבחב יאצמיה ןמז תא רשפאש המכ
 .קסנימ וטיגב ודמשוה
 .לארשי-ץראל 1927 רבמבונב ונתוא האיבה רשא הינאה לא ונדרי הסידואב

 1ל4/ ילויב דאבאחשאב שוריגב םינויצ

 ןלפָש חרז .7 ,ץיבוניבר הדוהי .3 ,ןמרטוג לאוי .1



 ןיול הירא

 לארשי-ץרא -- ילאראקראק --- קסנימ

 ,ןויצ-ריסא ,(1977-1907) ןיול הירא ,רבחמה
 -קנב להנמכ ןהיכ .19297ב הצרא הלע
 .תובוחר וירוגמ-ריעב םילעופה

 שוריגו רהוס-יתב 12 ךרד לארשי-ץראל 1929-ב עיגה קסניממ "ץולח" ךיא רפסל ינוצרב
 .ןאטסכאזאקב
 :םיעגוימ םישדוח השיש ירחא יתעגה הילאש תיזיגריקה הרייעה םש והז -- ילאראקראק
 ותיצחמו ,שוריג לש ןידה-קספ ברע קסנימב וא"פגה ףתרמב יתיליב הזה ןמזה תיצחמ
 וסרג ,"הילא ךרדה םא יכ ,הבושח דבלב הרטמה אל" .שוריגל ךרדב ,"פאטָא"ב -- הינשה
 השולש הב תונעתהל ילע הפכנ םימי עובש ךשמב הרבָעל םיליגרש ךרדו ,וא"פגה ינכוס
 רהוסה-תיבב "םילבמ" ונייה םימי העבש-השישו םיעסונ ונייה דחא םוי .םיפוצר םישדוח
 .היסור יבחר לכב רהוס-יתב רשע"םינש ונרבע ךכ .הריישל םיכחמו
 ימימ םיקיתע םינינבב ,הקוחרה היזיגריק לש רהוסה-יתבבו הנבלה היסור לש רהוסה-יתבב
 ןוטלש לש השידחה הקינכטה יפל בורקמ הז ומקוהש םינינבבו הלודגה הנירטאקי
 םיעשופ לאכ ,הרשע-עבש -- הרשע-שש ינב םינויצה ,ונילא וסחיתה -- הרוטטקידה
 ונל דיגהל ועדי -- "םייטילופ םיריסא הב ןיא ןכלו תועד שפוח ...םייק היסורב" .םיילילפ
 ,דחא "עשופ" .סוס בנג וא שפנ חצרש רחא עשופ לכ ןידכ ינויצ רענ לש ונידו ,םוקמ לכב
 תצפה םשל ותיבב םיטרצנוק תכירעב רטשמה יפלכ אטח ,וריעב םסרופמ אפור ,ירצונ
 ורוקיב תעב רורוקורפה לצא שקיבו ,ינלוח םדא היה אוה .ךכל ןוישר ילב םעב הקיסומ
 לע ."פאטָא"המ ענמיה ןעמל ומצע ןובשח לע וחוליש םוקמל עוסנל ול רתּויש ,רהוסה-תיבב
 ."וילע רתוול ןיאו םייח לש רפס-תיב והז -- פאטָא" :תויניצב הלה ול הנע הז

 ףתרמב םייחל לגרתהל היה דואמ השקו ,יתרסאנ רפסה-תיב תא יתרמגש ירחא רצק ןמז
 לש להק ךותב ונתוא וסינכהשכ ,םייח-ןויסנ ירסוחמו םיכר ,ז"י-ז"ט ינב ונייה .יאקסנימה
 עשר-ילולעת ינימ לכל הרטמ םישמשמו ףתרמב ונייה "םיקורי" .םיילילפ םיעשופ
 םש היה אוה .רתויב לודגה עשופה ידיב היה אתה ךותב ןוטלשה .םיעשופה לש תויוללעתהו
 .רהוסה-תיב לש חקפמה ינפל וילע ןנואתהל זעהש "קורי"ל היה יובאו יואו ,הפיכב לשומה
 ויה תוריקחה בור .תוריקחה ןמזב םייכיספ םייוניע ואב םהירחא .םיינפוג םייוניע ויה הלא
 דוחיב .ריעצה רקחנה לע עיפשהל ידכ ,החותמ הריפסומטאב הלילב תורחואמה תועשב
 .תודבאתה ידיל ןיול הטרב הרבחה תא ולש םזידאסב איבהש ,ביירדנא ויתוריקחב ןייטצה
 הנמז לכ תא תרסומ התיה ,םינטקה היחאל תגאודו התוא תסנרפמ ,הינע החפשמל תב ,הטרב
 התיה ז"ט תב קר .םירבח תצובק םע הרסאנ םימיה דחאב .תינויצה הלועפל יונפה
 הרפיס אל ;הרורחש םויב הטרב התיה דואמ הבוצע .הררחוש רצק ןמז רובעכ .הרסאנשכ
 הז ירחא םוי .התוא אכדמ המ-רבדש וניאר .םירוהרהב העוקש ,הכובנ הכלהתה ,שיאל רבד
 .םתודוא לע תעדוי וא"פגה יכ ,םתלועפב ורהזייש םהמ השקיבו םידחא םירבח לצא הרקיב
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 לש תומש המכ היפמ וטלפנו םייותיפהו םימויאה ינפב דומעל המימתה הרענה הלכי אל
 ...רהנה ןמ התפוג תא ושמ תרחמל .םירבח
 -- "ונל עודי לכה ,עדת" .חדקא -- ןחלושה לע .הלילה תוצחב הז ביירדנא לא יתארקנ
 היה דגוב יכ תעדל יתחכונ .תילאגיל יתלבה ונתדובעמ םירבד טרפל ליחתהו רקוחה ילא הנפ
 רבח תייהש התא הדומה" .ם"דהל -- ןועטל שי ונידיבש תוארוהה יפל םלוא .ונברקב
 יפל םשאנ ךנה תימואל-ןיבה תונגרובה םע רשק דעבש התא עדויה" ?"ץולחה"ב יביטקא
 התימ דעו רסאמ תונש 5-מ אוה ךל עיגמה שנועהו ,ילילפה קוחה לש 72-ו 69 ףיעס
 אלו ךתחפשממ דואמ קוחר ךתוא חלשא" .ול יתרמא -- "הדומ ינניא ,אל" -- "?היריב
 :רמאו קחטצה ,ךכ לע ול יתינע אלשכ .תינש ילא הנפ -- "םלועל דוע התוא הארת
 םלוא .ימצעב עדוי ינא הז תא ;ךירבח לע םיטרפ יל רוסמתש שרוד ינניא רבד לש ותימאל"
 איה תונויצהש ןותעב םסרפל ברסת אל יאדו ,תינויצ הדוגאב רבח תייה אלש ןעוט התא םא
 םוש םסרפא אל" ."דימ ךררחשנו השעת הז תא .התא רשק םוש ךל ןיאו ,היצולוביר-רטנוק
 .קלתסהל ילע הויצו םעזב ארק -- "ףתרמב ךצברל רוזח" .ול יתינע -- "רבד
 ונלדח אל .םיקיתו םייטילופ םיריסאכ ונתוגהנתהב ונייה םיאג םלוא ,ונייה תורענו םירענ
 הרקבה תעשב ונמק אלשכ השק ונשנענ .םייטילופ םיריסא לאכ ,ונילא דחוימ סחי שורדל
 .ונעתרנ אלו ונשנענ .תימוי-םויה
 .היסור יתכריל םינש שולשל שוריג -- עיגה ףוסבל .ןיד-קספל וניכיח םישדוח השולש
 .ויתאצמ אלו הפמב ויתשפיח .ויתעמש אל ימימש םש ,ילאראקראק -- לפנ ילרוגב
 תונורקל ונסנכוה .הלודג הריישב ךרדל יתאציו םייחרכה םירבד םע הליבח יתלביק
 העיסנ"םוי ירחא .היסור יבחרמ ינפ-לע ונעסמ לחהו (יראצה ררוצה םש-לע) "ןיפילוטס"
 ,בורקה רהוסה-תיבל דע םיכורא םירטמוליק תוליבחה םע ונמצע םילטלטמו םידרוי ונייה
 ונא ןיאש וניליג .םויל םוימ ולדגו וכלה הלאה תוריישה .הבורקה הריישל םיכחמ ונייה םשו
 -לע ,םיטסיכראנאו םיר"ס ,םיטארקומיד-לאיצוס םג ונילא ופרטצה ;ןאכ םידיחיה םינויצה
 ןאכ בשי ,ראצה ןמזב ,הנש םירשע ינפלש ונל רפיס םהמ דחא .הדימעה-ליגב םישנא בור יפ
 ...תרזוח הירוטסיהה ןכא יכ וניאר .רנויצולוביר רותב
 םע ונשגפנ .תואלת הברה ורבע םהמ קלח לע לבא ,םבורב םיריעצ ויה םינויצה םיריסאה
 ספתנ אוה .העונתל רוזחל ידכ ,ונממ חורבלו ,שוריגה-םוקמל רבכ עיגהל קיפסהש רבח
 יביטרטסינימדא ןיד-קספ -- והמ הזכ "טפשמ" ונעדי .וא"פג טפשמ ינפל תינש דמעוהו
 .םייח-תודחו ץרמ אלמ היה רוחבה םלוא .םירוטאלוזיאה דחאב רסאמ תונש שמחל
 בוט היה ונחורו ,םיינויצ םיריש ונרש .ונחור תא הקזיח הלודג הרבחב פאטאב העיסנה
 ירחא .ושוריג םוקמל שיא-שיא חולשלו וניניב דירפהל וליחתהשכ אב ךודכדה .ונילע
 הדוקנב דדוב תבשל רמו השק היה ,םירבח תחפשמ ךותב םישדוח השולש ךשמב יתאצמנש
 יתאצי םימי הרשע ירחא .קסניטאלאפימָאס לש בוטרה ףתרמב -- עסמה לש הנורחאה
 .ילאראקראק -- שדחה ירוגמ םוקמל ףתרמהמ
 תנכוש הנממ מ"ק 360 .לזרבה-תליסמ לש הנורחאה הדוקנה יהוז -- קסניטאלאפימָאס
 היה המדנ םימעפל .םייזיגריק םירפכ ךרד הלגעב יתעסנ םימי העבש .ילאראקראק הרייעה
 היה םעפ אלו ,בוצע הארנכ היה ,יראטאט ,ילש רמושל םג .הזה לודגה רבדמל ץק אובי אלש
 אלה ;ןיבמ ינניא ךתוא ורסא המל .הלגע-לעב קר ינא ,ךילע רמוש ינא ןיא םצעב" :רמוא
 ."...ןוגה רוחב התא
 הנממ יתדרפנשכ םלוא ,הזה םוקמב םינושארה םילוגה ןיב יתייה ,ילאראקראקל ונעגהשכ
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 המדקתה שוריג םוקמכ ילאראקראק .שיא םישולשל בורק םש ויה םינש שולש ירחא
 .הכלהו

 בהא הז יטנמור םוקמבש תרפסמ הדגאה .היזיגריק ןושלב תורוחש םיניע -- ילאראקראק
 הל ביבסו העקב ךותב תאצמנ הרייעה .המשב ול ארקו ותבוהא תא יזיגריקה ימואלה רוביגה
 ןיידע תורעיה ךותבו ,םירטמוליק תורשע לע םיערתשמ תורעיה .םדק-תורעי יסוכמ םירה
 ;קסנילאראקראק ןיבל קסניטאלאפימָאס ןיב דירפמ שיטריא רהנה .םדא לגר הכרד אל
 ךשמנ הז .ופוסבו ףרוחה תליחתב -- רהנה ינפ לע הרובעתה תקספנ הנשב םיימעפו
 .םלועהמ הרייעה תקתונמ זאו םישדוח השולשכ
 -- םירקה תוחורה הז דבלמ .תולעמ 45-ל עיגמ רוקה ;דואמ השק ףרוחב םילקאה
 ,ןזואה ,ףאה ךלצא ואפקיש שי הלא םינָארּוּב ימיב .םדה תא םיאיפקמ -- "םינאַרּוּב"ה
 .ץיקב םגו ףרוחב םג םימח םידגב םישבול םיזיגריקה .עבצאה
 טעמ םידבוע םה .דיצבו הערמב םיקסוע -- םיזיגריקה -- םוקמה לש םיקיתַוה םיבשותה
 רבד -- םחל .םהלש ימואלה הקשמה והז .הסוס-בלח -- "סימּוק"ו רשב לע םייחו
 .םליבשב תורתומבש
 םיראטאטה םה -- ואב בורקמ הזש םיבשותה לש רחא קלח .בוט היה ונילא סחיה
 רתוי םייקנ םג םהו ,בותכו אורק םיעדוי םה .תודיקפו רחסמ ,הכאלמב רקיעב םיקסועש
 .תימלסומה תדה ,תחאה תדה ינב ,הלאה םימעה ינש ןיב תררוש היולג הביא .םיזיגריקהמ
 .ימשה עזגה ינב ,םידוהיה ,ונילא הבריק םילגמ ויה הלאו הלא
 קלח .םש תאצמנה תיסורה היסולכואה -- ךכל תודע .םינפל םג שוריג-םוקמ שמיש םוקמה
 אב וניאש טעמכו ,םלועהמ קחורמ בושיהו ליאוה .םיראצה ןמזב הנה ולגוה םהיתובאמ
 תוחפשמ המכ הנה ואב תונורחאה םינשב .תנוונתמו היסולכואה תכלוה ,ץוחה םע םירשקב
 םינשב .םיגולואיג ,םירומ ,םיסדנהמ ,םיאפור -- םיישפָח תועוצקמ ילעב םה ןהישארש
 .םיקחורמה תומוקמב דובעל ומיכסהש הלאל ןוגה ףסונ רכש היסורב םימלשמ ויה ןהה
 דחי םילבמו םיחחושמ ,םוי-םוי םתא םישגפנ ונייה .םיניוצמ ויה הלאה םישנאה םע וניסחי
 ,םילבוס םתא ונעמלש לאידיא שי םכל .ןאכ םכייחב םעט םיאור ונא" .ישפָחה ןמזה תא
 וא"פגה ינכוס .םהילע הפטעתה םשפנש העשב םהיפמ םיעמוש ונייה -- "ןיא ונל לבא
 אל ונידידי םלוא ,ונתא םיסחיה תא הפי ןיעב םיאור םניאש ,הלא ונידידיל םעפ אל וריעה
 .ועתרנ
 .תורחא תודובעב קלח ,תודיקפב דבע ונתאמ קלח .ןושארה ןמזב ער אל היה ילכלכה ונבצמ
 עירפהל וא"פגה ינכוס וליחתה ,םילוגה רפסמ לדג רשאכ .וניבורקל הרזע ונחלש ףא
 -יפ-לע .ונתוא רטפל ,ונדבע םהבש ,תודסומל תודוקפ םירסומ ויה .ונתדובעל תונוש םיכרדב
 םיכוסכס וצרפ תחא אל .ונרטפל וצר אלו ונתדובעמ ןוצר-יעבש תודסומה ילהנמ ויה בור
 םג רטפתה ונירבח לש ןירוטיפ םויבש ,ךכ ידיל רבדה עיגה דחא הדובע-םוקמב .הז ללגב
 לבקל וצר אל ונמוקמב וחלשנ רשא םידיקפהש םירקמ ויה .האחמ רותב דסומה להנמ
 סנרפתמ רחא שיאש םוקמב דובעל וכלי אלו לובג וגיסי אלש ונעט םה .דיקפתה תא םהילע
 חבטמה .הגלפמ לדבה ילב ,םילוגה לכל ףתושמ חבטמ ונרדיס ,הקוצמה הלדגשכ .ונממ
 .םירפסו תע-יבתכ ,םינותע םילבקמ ינייה םש .תוברת םוקמ םג ונל שמיש
 םילוג תרבעה לע ,םילוגה ברקב םירסאמ לע תועומש ונילא עיגהל וליחתה ןמזה תצורמב
 הלוגה רבחה חצר לע העומשה ונילא עיגה אוהה ןמזב .תורחא תוריזג לעו םוקמל םוקממ
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 ךיא ונדו הלילב ונפסאתה .וא"פגה רמוש ידי-לע ,ושוריג םוקמב (ריעצה רמושה) ןייטשנורב
 וא"פגה שארל בתכב האחמ ץירהל העצה העמשנ .וננופצמ תעיבתכ ,הז עשפ לע ביגהל
 .םוקמב ונירבח לכ לע ןוסא טימנ הזב יכ ונעדי םלוא .םילוגה לכ םשב הבקסומב
 ינכוס ינפל םויב םיימעפ בצייתהל ונתוא ובייח ,ונתניפל הערה העיגה ךכ-רחא רצק ןמז
 םירבח השולש ולביק דחא םויב .ונתדובעמ ונתוא וקליס ,וניבתכמ תא ובכיע ,וא"פגה
 תלחתה יהוזש ונעדי .עודי-יתלב םוקמל עוסנל תחא העש ךשמב םינכומ תויהל הדוקפ
 תשולש .וא"פגה די-לע ונלוכ ונפסאתה עובקה ןמזל .םוקמב םילוגה תצובק לש הדרפהה
 ךות .וטואל ץפק ,םיעסונהמ דרפיהל שקיבו ,רחאתנש דחא רבח .תינוכמ לע ולעוה םירבחה
 ,ותוא ררחשל ונשקיב .והורסאו וא"פגה ינכוס וילע ולפנתה ,םולש-תכרבל ודי וטישוה ידכ
 ררחשל השירדב םישנא ינש לש תחלשמ רגשל ונטלחה הלילב .חוכב ונתוא וקיחרה םלוא
 םירסוא המ ךמס לע" :ונלאשו ונייה םימימת .ונרסאנ דימו ונבציתה רקובב .ריסאה תא
 רוסאל הביס" :קוחצב וא"פגה ןכוס ונל הנע -- "?ךכ לע בתכב הדוקפ שי םאה ?ונתוא
 המכ .םידחא תועובש רסאמב ונראשנ ."איצמהל השק אל הדוקפו ,דימת אצמנ םכתא
 !םתוריח תא תאזב ונכיס יכ ףא ,תוליבח זא ונל ואיצמה םוקמב םירצונה ונידידימ
 :שדח ןיד-קספ יתלביק םהה םימיב .ירסאמל םינש שולש ואלמ רהוסה-תיבב יתבישי ןמזב
 ,הנותנ תושרה הכלהל .םידוהי תוסלכואמ םירעב תופסונ םינש שולשל הבישי רוסיא
 עוסנל ול השרוה השעמל םלוא ,ול היוצרה ריעב ותבישי-םוקמ רוחבל ומצע הלוגל ,לוכיבכ
 ונילע וטיבה .השק היה םישדחה תומוקמב הלוגה דמעמ .םצמוצמ תומוקמ רפסממ דחאל קר
 ,םנמא .הדובעל-תוכז תוברל ,תויוכז לכ יללושמ ונייהש ןְןיכ ,תיטיבוסה הרבחה ידונמ לעכ
 רשוכל -- םילוגל םש םיקוקז ויה בורל םלוא ,ונתוא "וקניפ" אל שוריגה תומוקמב םג
 .םחל תוחפ לבא ,שפוח רתוי ונל היה השדחה ונתולג תומוקמב .םהיתועוצקמלו םתדובע
 -תאב -- הבוקשְפ תרבגהמ העידי יתלבק םימיה דחאב .(תיזכרמה היסור) הגולאקל יתרבע
 ,יתעתפוה .יליבשב עיגהש הילעה-ןוישר לע -- הבקסומב יטיבוסה םודאה בלצה לש וחוכ
 וגאד ץראל יָנפל תולעל וקיפסהש ירבח יכ ,ררבתה .העונתה תודסוממ תאזכ יתשקיב אל יכ
 .לארשי-ץראל העיסנה תואצוה תא ומליש םג םה :דבלב הז אלו .רפסמ םירבח דועלו יל
 .ץראל יתילע -- בא תוערואמ ירחא שדוחכ -- 1929 רבמטפסב
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 םילשורי -- וקיסכמ -- קסנימ

 ,ןיצלוד הירא ,המישרה לעב
 םידיקפת אלימ ,קסנימ דילי
 העונתב םיטלוב | םייזכרמ

 ר"ויכ ןהכמ 1978-מו ,תינויצה
 .תימלועה תינויצה תורדתסהה

 ןי'צלוד .ל הירא

 דילי אוה םג ,ןיצלוד השמ םהרבא ,יבא .יתרוסמ ידוהי תיבב ,1913 תנשב קסנימב יתדלונ
 הבישי-רוחב ודועב .תונברל תוכימס םש לביקו שטיווַאבויל תבישיב וירוענב דמל ,קסנימ
 בייל רשא 'ר ימא לש אבס .רציירד תיבל םירמ ,קסניממ םיבוט-תב השאל אשנ ,ןתחתה
 ימיקמב (ש"בד) ןַאיפֶלש רָּב בד םע דחי היה ,קסנימ תביבסב הזוחא לש הילָעב ,ץֶפָח
 םישנא ףלא ןגראל השקיב וז הדוגא ."ןויצ ישרוד" -- תיאקסנימה "ףלאה-תדוגא"
 .רפסמ םינש ךשמב םימולשתב -- ץראב הלחנ ול שוכרי םהמ דחא לכש ,היתונבו קסנימב
 רותל הצרא 1891 תנשב האציש ,הדוגאה לש תַחְלשמה ירבח תשולשמ דחא היה םג ץפח
 .םיתיז-ןיע תמדא תא השכר ףוסבלו ,המיאתמ הלחנ שפחלו
 יחאמ ץוח ,וקיסכֶמב ,םייחב םלוכ ,תויחא יתשו םיחא השולש לש החפשמב רוכבה ןבה ינא
 .תע םרטב רטפנו וקיסכמב םיסדנהמה ןוגרא ר"וי היהש ,תחא הנשב ינממ ריעצה ,והירמש
 םוחנ הרימה לש ורפס-תיבל יתרבעּוה שמח ליגב ."רדח"ב דומלל יתלחתה שולש ליגב רבכ
 יתלחתה שש ליגב רבכ יכ ,דבלב תחא הנש וב יתדמלו ,(ןידי -- םימיל) בוקינ'צולומ ללה
 לש היסנמיגה -- רבעשל ,10 'סמ ינלמעה רפסה-תיב הז היה .יטיבוס רפס-תיבב דומלל
 םידומילה לכ .תינוכית המרב םידומילה-קוח םויסל דע םינש עשת יתדמל ןאכ .ןייטשדלֶפ
 תיסור .'וכו היגולואוז ,הימיכ ,הקיתמיתמ םג ,תימשר הפשכ הרפּוהש ,שידייב ולהנתה
 דעו ר"ויכ יתנהיכ ,1928 ,הנורחאה ידומיל תנשב .תופש רותב קר ודמלנ תיסורוליבו
 .העבצה-תוכז ,יגוגדפה דעוב םידימלתה גיצנכ ,יל התיהו ,רפסה-תיבב םידימלתה
 ידומילב םג -- יאשחו יטרפ ןפואב -- יתכשמה ,יטיבוסה רפסה-תיבב ידומיל םע דבב-דב
 ך"נת ,שמוח ונדמלמו ירבע הרומ התיבה ונילא אב היה שש העשב רקוב-רקוב .תודהיה
 קיזייא ,ירוממ החונ התיה אל יתעד ךא .רפסה-תיבל ךליל ונתעש העיגהש דע -- ארמגו
 ףירחה לצבה חיר .ונוזמ לכ היה הזו ,לצבו םחל החוראל דימת ותא איבמ היה אוה .יקצילטמ
 -רבל דע דמעמ יתקזחה תאז-לכב .וילא הבר אניט יב ררוע הזו ,דומילה תעש לכ ויפמ ףדנ
 דיגמה יל םירוכז הגיגחל םיאורקה ןמ .לבוקמכ ,השרד יתוניכה הוצמ-רב תגיגחל .הוצמ
 .(רנדרוה) טסילבמיצ עשוהי ברהו ,יקציבוקש ןימינב 'ר קסניממ
 תיטיבוסה העפשהה ילע הקזָח דחא דצמ .םינשה ןתואב םתלועפ תא ילע ולעפ םימרוג ינש
 ,תיבל יתקיז הקומעו הזע התיה ינש דצמו .ידוהיהו יללכה בוחרה לש ,ץוחה לש --
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 םע תודהיה ידומילב יתכשמה 1ורעצל אלש ידכו ,דואמ ויתרקוהו ויתבהאש אבאל ,החפשמל
 ירהש .הלאה םימרוגה ינש ןיב תוצצורתה התיה אל ישפנב ךא .ותאשל יתלוכי אלש הרומה
 ,ידוהי ןכות ילעב תוזחמ וגצוה ,ידוהי ןורטאית היה ריעב ,שידייב ,ידוהי רפס-תיבב יתדמל
 חתַפ לעמ יכ ינרוכזו ,תימשר הפש רומאכ התיה שידיי ."רבאיטקָא" ,ימוי ידוהי ןותע עיפוה
 יוטיב היה הז לכב ."קסנימ" ,שידייב לודג טלש ססונתה ינוריעה תוביתנה-תיבל הסינכה
 .תימואלה תידוהיה יתקיזל ןקרופו קופיס ןתנ הזו ,ידוהי
 ,ינמרגה שוביכה ימיב ,1918-ב ומקוה קסנימב .ינויצ ביטרפואוק להנמ ןהה םינשב היה יבא
 ףסכ לש תורטש וליפא .םייללכה םינויצה תורדתסה ידי-לע םיינויצ םיינכרצ םיביטרפואוק

 הלאה םיביטרפואוקה וכפה -- ריעב יטיבוסה ןוטלשה בצייתנשכ .תירבעב וספדוה ימינפ
 להנמ היה אבא .םדיקפתב ךישמהל הליחת ושקבתנ םילהנמה ראשו אבא .םייתכלממ תויהל
 הגרדהב .תותבשב רוגס היה ביטרפואוקהו ,קהבומ ידוהי רוזיא ,הגימָו בוחרב ביטרפואוקה
 וראשוה -- תיטסינומוקה הגלפמל ופרטצהש הלא .םיטסינומוק-אלה םילהנמה וקלוס
 להנמה השעמל היה יבא .ופדרנו וטפשנ םג אלא דוע אלו ,וקלוס ראשה ךא ,םהידיקפתב
 .ודיקפתב ראשוהש ןורחאה יטסינומוק-אלה
 ריע קסנימ" רפסה לש ןושארה ךרכב המסרופש ל"ז אבא לש ותמישרמ עטק ןאכ איבאו
 :"םאו

 הקבוראמוקב ידוהי ביטרפואוק שארב יתוא ודימעה ,תווצמ רמוש ידוהי יתייהש ףא"
 םדוקמ) היאקטסָאבוס יזכרמה בוחרב ,רתוי הלודג הינכרצל יתרבעוה הז ירחאו
 םירכיאהש קומינב תבשב רוגס היה ביטרפואוקה .ינוריעה ןגה די-לע (היאקסבייראכאז
 ,םיידוהי גח ימיב תונחה תא חותפל ונשרדנ ךא ,ןושאר םויב םהיכרצמ תונקל הריעה םיאב
 יתעדוה םירופיכה םויב .תורמשמ יתשב הלילב 12 דע ודבע .םירופיכה םויו הנשה-שאר
 ידבועו ללכב הלשממה ידיקפ ברקב רוהיט ךרענ ןמז ותואב .הינשה תרמשמב קר דובעאש

 ןפוקה לש יזכרמה ררשמח ₪
 0 ה רבחה לבקי הז רגנ

 וב

 +4 5 א ו ₪ 7
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 :טעאר בשוי
 : רבזנ
 קסנימב םיידוהיה םיביטרפואוקב םיכרצמ תיינקל ימינפ ףסכ
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 יתייה .תילטב ףוטע ללפתמ ןיצלוד ךיא הרוטקירק המסרפתנ ריקה-ןותעב .טרפב תוינכרצה
 ודמע ,רמרק -- יטסינומוקה אתה ריכזמ םהיניבו ,םיבר ךא ,רוהיטה ןברק תויהל דעּומ
 וריבעה תאז לכבו .םיטסינומוק הרשעב יתוא ףילחי אלש אטבתה וליפא רמרק .ירוחאמ
 םג ,םישולת יפל ןוזמ יכרצמל ףסונ ורכמ רבכ םש .רתוי לודג ,רחא ביטרפואוקל יתוא
 יתחרט ,תותבשב םג םש דובעל היה ךירצש ןֶויכ לבא ,םישולת ילב תוניי ומכ ,תורתומ-ירבד
 התיה תבשבו ,ףופצ ידוהי רוזיאב ,הגימָאנ בוחרב החתפנש השדח תונחל הרבעה יתלביקו
 .19 'סמ תונח ,יזכרמה םילעופה ביטרפואוק :היה הינכרצה לש הנּומיס .הרוגס הינכרצה
 םוקמב .לודג ןיידע זא היה םיכרצמב רוסחמה .םילענו םידגב םג אלא ,ןוזמ קר אל ורכמ ןאכ
 ימ לכ תאו ,ןוזמ-יסקנפ וגהנוה ,זכרמה תרוקיבל םריבעהל םיבייח ונייהש ,ןוזמל םישולת
 תויוכזה-יללושמל הברה רוזעל תורשפא יל התיה זא .וסקנפב ומיתחה ותנמ לביקש
 םיכרצמב רוזעל יתלוכי ןכ ."שדוקה-ילכ" לכ בור-יפ-לע ויהש ,(יצנָאשיל) ןוזמה-יסיטרכו
 יקציבוקש ןימינב 'ר קסניממ דיגמל ,רנדורוה עשוהי 'רל ,ץיבוניבר רזייל 'ר ברה תנמלאל
 .םיכרצמ םהל קפסמ יתייהו ,תונחל םידלי םיחלוש ויה םה .דועו
 אל ינאש אלא ,החותפ התיה םירופיכה םויב םגו םיגחב ךא ,הרוגס הינכרצה התיה תותבשב
 ץופקל תורשפא יל יתאצמ בירעמל החנמ ןיב .םידיקפ 12 הינכרצב ודבע .הדובעל יתאב
 לומ הגימָאנ בוחרב אצמנש שטיוואבוילמ םידיסחה לש לביטשל רקיעבו תסנכה-תיבל
 יכ ףא ,יתדובע תא דואמ וכירעה תוינכרצה ילהנמו ,הדמע יל יתשכר ךכ .ביטרפואוקה
 ."תונויצה דגנו תדה דגנ התלועפב הללותשה היצקסביה
 ששח םג אוה .תיטסינומוקה הגלפמה לא ותופרטצה ןינעב םימעפ המכ ונפ אבא לא םג
 דרח היה לוכמ רתוי ךא .תבשב הדובע וילע תופכל וסניו רחא ביטרפואוקל ותוא וריבעיש
 ןענייז רעדניק יד" :רמוא היה יכ יל רוכז .תוימואלהו תודהיה חורב םכוניחלו וידלי לרוגל
 הדימה לע רתי תצק וספתנ םידליה ,רמולכ ,"השעמ רעד ןיא טפַאכעג ליפ וצ לסיבַא
 ,תוצעומה-תירב ימוחתמ דעומ דועב ונאיצוהל ,רגהל טילחה ןכ לע .יטיבוסה ,הזה "קסע"ל
 .ימואלהו ידוהיה ונכוניח תא חיטבהלו
 .וקיסכמל ונעסנ ,וקיסכמב דוד ונל היהש ןְויכ
 ,תומחלמה ,םיתעה קוצ תורמל .הבוט התיה קסנימב יתודליש דיגהל ינלוכי רוחאל טבמב
 ונייה הנשב הנש ידמ .רוסחמ ונלבס אל ,העונצ התיה ותרוכשַמ אבאש ףאו ,'וכו פ"ֶאנה
 השולשכ הב םילבמו רכיא לש התקיב םירכוש ונייה .קסניממ מ"ק 8-7-כ ,הנטייקל םיעסונ
 .תונמוזמ םיתעל ונרקבל אב היה אבאו .םישדוח
 יתבשחנש ףא ,הדירפ-תביסמ רפסה-תיבב ירבח יל וכרע ,19297ב ,יתעיסנ ינפל יכ ינרוכז
 םלועל ןאכמ עסונ התא" :יל רמא ,ץיבובייל ומשש ידוהי ,םירומה דחאו .םהיניעב "דגוב"כ
 תולֶאב םירטוש םיכַמ ךיא ךיניע ומב הארת -- לובגה תא רובעת קר .טרָחתת דוע .רוחש
 ."...רוזחא ינא -- רבדה תמא םא" :ול יתבשה זאו ."יראטילורפה דמעמה תא

 ףאו ,החפשמה ,תיבה םנמא .ינויצ יתייה אל ,ו"ט ןב רענ ,וקיסכמל קסניממ יתאצישכ
 ,דבלב תרוסמל הקיזב התצמתנ יתודהי ךא ,תודהיל הקיז יב וחפיט ידוהי רפס-תיבב ידומיל
 .יטיבוסה רטשמה לש ,ץוחה לש םיינרדומה ,םיימָנידה םייחב והשלכ ףא הבלתשנ אל
 םדאו ָּךָלָהֶאב ידוהי הָיָה :תעדונה הרמיאה תא עבֶט ןודרוג ביל הדוהי הלכשהה-ררושמ
 ,תוינש לש הלא םייחל תרחא הביטנרטלא תקפַסמ תונויצהש יתיליג וקיסכמב ךא .'ְּךֶתאַצב
 חוכ יתבאָש תונויצהמ .םדאכו ידוהיכ םלועב ימוקמ לע יטָבלַמ יתוא הררחיש תונויצה
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 קסנימב ןיצלוד השמו םירמ םירוהה 1927 קסנימב וירוענב ןיצלוד הירא

 .םלש םדאכו םלש ידוהיכ ימצע שּוחל יתלוכי .יתאצב םג אלא ,ילהָאב קר אל ידוהי תויהל
 תודהיה לש רצה םוחתב קר לבגומ תויהל אלב םיינרדומה םייחב הרּועמ תויהל יתלוכי
 יטארקומיד ןרטשמש תונידמב קר ןכתיי הזה רבדכ ךא .יתיבמ יתאבהש תיתרוסמה
 םיקוקז ונא .קוחה ינפל םנויושבו תידּוחייה םתוברתב תויחל םידוהיה תוכזב תוריכמשו
 םירטשמ ידי-לע םילבסנ ונניא ךכ םושמו .ימואלה ונדוחייל יוטיב תתל ידכ ןויושל
 ,רבעב תיראצה היסור .םייטסישאפ םהש ןיבו םייטסינומוק םהש ןיב ,םייראטילאטוט
 לבא ,ילאודיבידניא ןויושל ותוכזב םיריכמ ,ידוהיה תא םילבוס ,ּונימיב יטיבוסה רטשמהו
 .ירוביצ-ימואל יוטיבל תיאכזה תקהבומ תיביטקלוק תוהזל ותוכז תא םיללוש
 יושעה רוקמה אוה -- לארשי-ץרא תבהאו לארשי תבהא לע תתשומה ידוהיה ךוניחה
 תגזממ איהש םושמ ,ךכל עינמה חוכה איה תינויצה הכפהמה .תידוהיה העדותה תא סנרפל
 .תידוהיה תדלומה תבהא םע תידוהיה הירוטסיההו תרוסמה תעידי תא
 :תינויצה יתוליעפמ םיכיראת המכ ירהו .תונויצה לא יכרד התיה וזכ
 .וקיסכמב תינויצה תורדתסהה ריכזמל יתרחבנ ,1930"ב ,ז"י ןב
 .וקיסכמב תינויצה תורדתסהה לש דובכ-אישנל יתרחבנ ,1934-ב ,א"כ ןב
 םידיקפתב יתלעפ הב .תימלועה תינויצה הלהנהה רבחכ ןהכל יתרחבנו הצרא יתילע 1956"ב
 .דועו רבזגכ ,הטילקהו הילעה תקלחמה שארכ ,תילכלכה הקלחמה שארכ ,םינוש
 זאמ .ריאמ הדלוג תּושארב ימואלה דוכילה תלשממב קית ילב רשכ יתנהיכ 1969-70"ב
 .תימלועה תינויצה תורדתסהה ר"ויכ ןהכמ ינא ,1978-ב ,ט"יה סרגנוקה



 (ילאמ) אריעז האל

 תונורכז יטוקיל

 קסנימב הדלונ ,(אריעז) ילאמ האל | ,תנייאּורמה
 .ה"ארה רפכב ,תיאלקח .1930-ב הצרא התלע .1911-ב

 ,םיתמה לש םתרובק םוקמ עבוק ,תורבקה-תיב לע הנוממ היה .טָאטשיינב בר היה ילש אבס
 תא רסמ לבא ,הליהקהמ תרוכשמ לבקמ היה .הביבסב םינבר השימח לע יארחא ןכו
 ימיב .אתבס לש תורלדנס ירזיבאל תונחה לע ונמייקתה .הקדצ ינינעל ותרוכשמ
 .ץיבוניבר רזייל 'ר ברה םע דחי ןיד-תיב באכ אבס ןהיכ םיקיבשלובה
 .םינב ןיב הדיחי תב ,"רדח"ב יתדמל ,הנושארה םלועה-תמחלמ תישארב ,ךרעב שולש ליגב
 .םינויצה לש רפסה-תיבב ,"דוחורטסיב"ב יתדמל ןכמ רחאל
 םיבצקהו תומהבה-ירחוס וללפתה הז תסנכ-תיבב .םיבצקה לש תסנכה-תיבב בר היה אבא
 יפמ רועיש עומשל שיא םישימחכ םיסנכתמ ויה ,בירעמל החנמ ןיב ,ברע תונפל .םידבוכמה
 .הבישקמו ודי-לע תבשוי יתייה ינאו .הדגאבו הנשמב רועיש ןתונ היה אוה .אבא
 ינינעל ותוא סינכה אבא .הנסקוומ ברה םג קסנימל עיגה ,םיטילפה םרז םע ,המחלמה ןמזב
 ןיבש םיכוסכסב .ותרוכשמ תא ול רסומ היהו ,תּורשָּכ ינינעב קסופה היהי אוהש ,םיבצקה
 בורל הלא ויה .רנדורוה עשוהי 'ר ,הבישיה-שארו אבא ,הנסקוומ ברה :םיקסופ ויה םיבצקה
 ידכו .םיניכס םיפלוש ףכית ,ךוסכס ץרופשכ .גזמ-ימומח םה םיבצקה .םייפסכ םיכוסכס
 םיבצקה לע ולטוהש תוסנקה .םיקסופ ויה השולשהו ,אבאל םיאב ויה ,םימד תוכיפש עונמל
 .םהלש תסנכה-תיבב הבישיל ורסמנ
 ויה הבישיה ידימלתו ,םייק היה אל חבטמ .הלודג הבישי םש התיה םיטיבוסה תפוקת ינפל
 םימיל היהש ימ םג -- םהמ .עבק םיינש ולכא ונלצא .םיתבה-ילעב לצא "םימי" םילכוא
 .ץראב ןאכ רטפנו ,ןומולוס דוד ,םהרבא-רפכ לש ברה
 -ינבמ םיטילפ ונתיבב הנכיש ,ןילופ תדילי ,ימא .הינלופמ םיטילפ ועיגה המחלמה ןמזב
 תבישי העיגהשכ ,ןכמ רחאל .הנסקוומ ברל ונתיבב הנושארה המוקה תא רסמ אבא .הריע
 ונרסמו ,תחַוּורמ הריד ונל התיה .הינשה המוקב ,ונתרידב הבישיה-ינבמ םיבר ורג ,הקדובולס
 .בכשמל םינורזמ הפצרה לע םהל םיחינמ ונייה הלילב .םירדח השולש םהל
 תלשבמ התיה ימא .לכ-רסוחבו םוריעב ואב םה .ריעב תסנכה-יתבב ונכוש םיבר םיטילפ
 יתייה ןכ .םיטילפל תקלחמו םיריס תבחוס יתייה ינאו ,בלחב םיסירג לש לישבת םליבשב
 .םהל תקלחמו םליבשב םידגב תפסוא
 ךומסב הנטק הריד ול התיה .ונלצא רקבמ היה ,ולש הבישיה םע "םייח ץפח"ה עיגהשכ
 רגשמ היה אבאש םימעטמ דועו םיזוא-ןמוש תנצנצב ול האיבמ יתייה ישיש םוי לכו ,ונתיבל
 תוגרדמהמ יתוא לגליגו ,ולש םינוקזה-ןב ילא לפטנ ,"םייח ץפח"ה תיבל יתעגהשכ ,םעפ .ול
 הזו הוצמ וז" :אבאל יתרמאו ילוכ הלובח התיבה יתעגה .היה לודג בבוש .הינשה המוקהמ
 ."!ינא הלובח המ ,הֶאר ?הרכש

 המדא-יחופת תופילקמ הסייד םילשבמ ויה .רוסחמה רבג ,הנושארה םלועה-תמחלמ יהלשב
 .סנקיתכ םימיב תורפ לכאמ -- ןימשמוש לש הפסוכ םע
 םינמרג ,םעפב םעפכ ןוטלש יפוליחו ,1917 רבוטקואו ראורבפ ,תוכפהמ ימי ואב
 .םינלופו םיקיבשלובו
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 המוד שידיי ירהש ,םינמרגה םע תפתושמ הפש םידוהיה ואצמ ינמרגה שוביכה ימיב
 ,ריעב תוערפ וצרפ ,םיטיבוסה וסנכנשכ .תידוהיה היסולכואל וקיצה אל םינמרגהו .תינמרגל
 םיסגלקה םידוהיב תוערפ וערפ ,ריעל םינלופה וסנכנשכ וליאו .תימוקמה היסולכואה תמזיב
 םיריאשמ ויהו ,תויונחה לכ תא וזזב םיקי'צרֶלַהה .םידוהיל םינקזה תא םיזזוג ויה .םיינלופה
 עיגה דחא םוי .וחילצה אל ונלש תונחב ךא ,ךכ-רחא םלשת תינלופה הלשממהש םיקתפ
 ?םלשי ימ ,לאש אבאשכ .םינולגע ודמע ונידי לע .הרוחס םע תולגע יתש ןימזהו ינלופ ןיצק
 תא איצוהל אל םינולגעל זמר אבא .הלבק לע םותחל הצרו קתפ איצוה !ינא :ןיצקה הנע

 תורצחה לכ תא עדי יכ ,קמחתה אבא .וירחא ינאו ,תידדצ תלד ךרד חרב ומצעבו ,הרוחסה
 ינממ עבתו חדקא ףלש ,ריקה דיל יתוא דימעה ןיצקה .יתשפתנ ינאו ,הביבסב תושלופמה
 .ברעתהל ודחפ בוחרב םיבשו-םירבוע .יתינע אלו יתקתש .אמא וא אבא אופיא ול הלגאש
 תא ךלכלל הצור ,ינלופ ןיצק ,התא !? שייבתמ ךניא ךיא" :ןיצקל רמאו ינלופ רלדנס רבע
 .ול ךלהו הנפ סעכבו וקיתרנל חדקאה תא בישה ןיצקה ."?םידלי םדב ךקשנ
 ימיבש בערה רחאלו ,ישפח היה רחסמה םנמא .םוי-םוי ישעמ זא ויה דושו חצר ירקמ
 ונלביקש הרזעה אלולו ,לכה ודדש תונוטלשה לבא .בצמה בטוה וליאכ ,םיקיבשלובה
 .ונלרוג היה רמו ער ,הקירמאמ
 דסייו םיצעב רחוס היהש ,סניפ ריבגה לש ודוסימ ,לארשי-תדוגא לש רפסה-תיבב זא יתדמל
 םינתונ ויה ןכ .זרואו בלח ,ואקק :לכוא ונל םיקלחמ ויה רפסה-תיבב .הדוגאה לש רפס-תיב
 .רפסה-תיבב םירקבמ םניאש םיריעצה םידליל התיבה ןאיבנש ידכ ,תונמ טניו'גה םעטמ ונל

 קה 4% + 49 ₪ 6

 חג6585:טגאפאפ 00 0 0 0 שינעצגייצ
 4% ה קמ ( לאוצר )הא 1 קמע 1 ל 0 ראפ טיהגרא 2 ל לא ףאר:ארפס עט 35 טי רעמה רפר 25 5 ל %

 7 --- ו א ו 7 .. ( 1 3

 ל א ה ה 1 / -

 + ו + 0% ל ו : . - 2

 1 ואי 11190 0% ו < אשמה % + 2

 1 ל ו אה וא 1 7

 ל וא ד 1 ו א

 1 1 ו :

 4 1 *אקלאאאא אס +

.4 3% 

1 
0 

 8 'סמ קסנימב ינלמעה רפסה-תיב רמג תדועת

 תיסורוליבו שידיי :1929-ב ילאמ האל הדימלתל הנתינש
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 .שידייל םוגרתב תירבע םג ונדמל .שידיי התיה דומילה-תפש
 ,1921-22 ,בערה תונשב .ריעב יטיבוסה ןוטלשה בצייתה ,1920 תנשב ,םינלופה תגיסנ ירחא
 .הגלווה תודג לעש תינמרגה הקילבופירהמ םיבר םיטילפ קסנימל ועיגה
 הנא התיה תלהנמה .ץיבוקציא םחנמ היה ילש הרומה ."דוחורטסיב"ב דומלל יתכשמה
 ּונגריא ,םידימלתה ,ונחנא .רפסה-תיב תא תונוטלשה ורגס 1923 תנשב .קשרהמ הנבובל
 -תיב .רבד ונילעה אל לבא .ונבשיו רפסה-תיב תוגרדמ לע דלי םישימחכ ונפסאתה .התיבש
 לכה ורגס ,ואב םיטסינומוקה .םיטילפ ידליל ורקיעב דעּוימ היה "דוחורטסיב" רפסה
 רפס-תיבב םיירבע םידומיל לע ץקה ץיקה הזבו .תוסינכה לע תומתוח ומשו ,םילוענמב
 .ריעב
 יתרמג .(ז"עלב הקטֶלימסוו) םינש הנומש לש ,יללכ רפס-תיבל יתרבע ןכמ רחאל םייתנש
 -לע .ןינבב יתדבע ,תויוכז-יללושמ תב יתייהש ףא .הטיסרבינואל יתלבקתנו רפסה-תיב תא
 לע םיסימעמ ונייה .תּולּבְסב םש יתדבע ינאו ,תיאטיסרבינוא הירק המקוה תבכרה תנחת די
 -תלהנמכ יתונמל וצר .תיעיברה המוקל דע ןתוא םילעמ םיינשבו ,תופורש םיִנָבל 40 הקנולא
 תלעופכ וליאו ,םיגחבו תותבשב דובעל תצלאנ יתייה הדובע-תלהנמכ .יתבריס ךא ,הדובע
 ףסונ .תותבשב יתדבע אל לבא ,תי'גאטובאס ינוניכ .הדובעהמ רדעיהל יתלוכי הרוחש
 םימ .םיחתור םימ םילודג םיכפשמ ינשב תיעיברה המוקל הלעמ יתייה ,םינָבל תביחסל

 םינָבלה תא זוחאל ולכי אל םיאנבהו ,אופק לכה היה קסנימב ףרוחב ?המל םיחתור
 םימ םיכפוש ונייה טיטה לע םג .ןֶממַחל םיחתור םימ ןהילע ונכפש ןכ-לע .םהידיב תואופקה
 תיעיברה המוקל סופיט ידכ ךות .םינָבלה ןיב ותוא חורמל היהי רשפאו אפקי אלש ,םימח
 תיאופר הרזע יתלביקו ,תואיר תקלדב יתילחו יתננטצה .ואפקו ובטרנש ילגר לע םימ וכפשנ
 .ןינבה ילעופ לש תיעוצקמה הדוגאה לע תינמנה תלעופכ
 םיראטאט לש תומדא לע המקוהש תיתלשממ הָוַח וז התיה .ןיִנָל תָוַחב תדבוע יתייה ץיקב
 "דיגמ"ה לש ותב םע דחי ,הטושפ תלעופכ םש יתדבע .תוריפו תוקרי םש ולדיג .ומרחוהש
 תוקרי ונלדיג הָנַחב .תונוטלשה ועיקפה םהיתומדא תאש םיראטאטה תונב לכ םעו קסניממ
 תונוטלשב ומקנתה םש ודבעש םיראטאטה תונב .הניג-תות םג ,הסח ,ןונצ ,רזג :םינוש
 תוריאשמו תוקריה יליתש תא תורקוע ויה ,לשמל ,בושיעה ןמזב .םהיתומדא תא ועיקפהש
 .םיחישה ןמ תותה תא תולכואו תוטקלמ ויה ןכ .רבה-בשע תא
 רקויב ויה תוירגיס יכ ,תוירגיס אל ,ןושיעל קבט םג תלבקמ יתייה ,ןינבבו תואלקחב תדבועכ
 לע ,ינאו יתוחא ,אמא ,תושפנ שולש ,ונמייקתהש ןןןיכ לבא ,תנשעמ יתייה 17-16 ליגב .בר
 יתקספה -- ,תלעופכ ויתלביקש ,תובצקומ לכוא-תונמ תלבקל סקנפ -- ,דחא "קויאפ"
 דוסיכ ,הטיסרבינואהמ ינושרג תודחא םימעפ .םחלב קבטה תא הפילחמ התיה אמאו ,ןשעל
 .תוניוצמ תודועת יל ויה רשאב ,הרזחב ינולביקו ,יביטקורטסד
 -יתלבה "ץולחה"ב הרבח יתייה .תינויצולוביר-רטנוק תוליעפ תמשאב יתרסאנ 1925 תושב
 .תירבע םתוא ונדמילו ,רשע ינב ,םינטק םידלי ונכרדה ,ןמלרפ הרש ,יתרבחו ינא .ילאגיל
 תא איבה ,יתוא ריכה ןישלמה ךא .גלשה ךותל הינשה המוקהמ ונצפק ,ונתוא רוסאל ואבשכ
 .רסאמל יתאבוהו התיבה ונילא וא"פג
 יתועבצא לכש יתשח .וצחלו דיה תועבצא ןיב תונורפע וסינכה .םירקוחה יתוא וניע וא"פגב
 אוה ןיריבזש יתיליג אלש ןבומכ .ונלש ךירדמה היה ימ תולגל ינממ ועבת .תוקרפתמ
 .ונלש ךירדמה
 ."סונימ" לש שנוע יתלביק .םירגובמב וגהנש יפכ ,ריביסל ינחלשל ולכי אלו הניטק יתייה
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 אבא .םינש שולש יתייה םשו למוהל יתשרוג .תומיוסמ םירעב םירוגמה ילע ורסאנ ,רמולכ
 רגיש אוה .ץיבודוז ,דחא ינוונח ררוגתה ונלומ .דחי ונרג זאו ,למוהל אוה םג שרוג ילש
 ,לובגל םיבורק ונייהש רחאמ .יבא םש לע םשר רזוחה ןעמה תאו תרחא ריעב רחוסל הליבח
 אבא .אבא תא ונימזה ,ראודב הליבחה תא וחתפשכ .ץראל-ץוחל תוחרבהב םיבר וקסע
 וניא הליבחה לע דיה-בתכ יכ עבק אוה ףאו טרָפסכָא ןמזּוה .הליבחה תא חלש אוהש שיחכה
 "סונימ" לש שנוע וילע םג לטוה ,בריסשכ .חלושה והימ תולגל וילע וצחל זאו .אבא לש
 .'זינורווּג קסנלומס ,למוהל הלג אוהו ,םינש שולשל
 םיצפח תריכממ ונמייקתה .דמלו תסנכה-תיבב בשי אוה .אבא לע הרוסא התיה הדובעה
 ,ישפח קוש היה למוהב .למוהמ קסנימל האמח החירבמ יתייה ןכמ רחאל .ונידיב ויהש
 הלילב תעסונו ,האמח ג"ק 20 םידימלת לשכ םיקיתל הסינכמ יתייה .עפשב התיה האמחו
 יתייה ךכ .וא"פגב םירהצה-רחא תבציתמו למוהל תרזוחו האמחה תא תרכומ .קסנימל
 ידיבּו ,הנטק הדלי יתייה לבא ,תובכרב םישופיח םנמא ויה .עובשב שולש-םיימעפ השוע
 .םולשב ךרדה תא תרבוע יתייה ךכו .רפס-תיב תדימלת לש םיקית
 וינפל החטיש ,ןינילקל העסנ אמא .שוריגב היה אבא .1933 תנשב ץראל עיגהל חילצה אבא
 .היסור תא תאצל ירוהל ריתהו הל רתענ אוהו התשקב
 .דחא טפשמ יל רוכז .םינברו םיטחוש לע הלילע יטפשמ .קסנימב ומייקתה ינמזב
 דחא בא ידי לע ןמזוהש ןוילע דסחב להומו ןינמה ןמ טחוש ,יקסמודר יאתבש 'רב השעמ
 םד-ףטש לביק דליה .חתפנ עצפהו ,היטבמאב דליה תא ולבט םיימוי רחאל .דלונ ךר לומיל
 הואר-טפשמ ךרענ .רסאנ יקסמודר יאתבש .ונב תומב להומה תא םישאה באה .תמו
 הנומשל ןודינ אוה .טפשמב םיחכונ תויהל תשורחה-יתבמ םילעופ ואבוה .יזכרמה ןורטאיתב
 ,קסניממ "דיגמ"ה תב ,יקציבוקש הנירו ינא .הפירט לוכאל הצר אל דרח שיאכ .רסאמ תונש
 ונייה םיגרוסה ךרדו ,הכרדמה לעמ ויה ויתונולחש ,וא"פגה ןינבל דע תובנגתמ ונייה
 .ררחושו הנינח לביק םינש רחאלו אלכב בשי יקסמודר .הכילה ידכ ךות ןוזמ ול תובינגמ
 עשוהי 'ר ברה לש ותושארב ,םימה-יבאוש לש תסנכה-תיבב הלודג הבישי קסנימב התיה
 .הגלווה די-לעש םירפכהמ (תבש-ירמוש) םיקינטוכוס המכ ודמל וז הבישיב .רנודרוה
 לע וקיזחה לבא תונוטלשה ידי-לע ופדרנ ,ראצה ימיב דוע ורייגתהש םייוג ויה םיקינטובוסה
 ןאכל ואיבה םירוההו קסנימב תובישי םויק לע םהל עדונ .תידוהיה םתנומאב תופידרה ףא
 השק .םיידוהי ויה םייטרפה תומשה לבא ,םייסור ויה םהלש החפשמה-תומש .םהינב תא
 .םתולגתסה לע לקה זעה םנוצר לבא .שידיי ועדי אל רשאב ,הבישיה ייחל לגתסהל םהל היה
 .ויה םיינתמוק "םיצקש" ,ונתיבב רקבל ואבש ינתרוכז
 ולכא אל ברע-תחורא .םהידומיל םוקמב הבישיה-ידימלת ולכא םיירהצו רקוב תוחורא
 שולש םילכוא ויה ,םיתב-ילעב ןחלוש לע םיכומס ויהשכ ,תבשה םויב קר .ללכ-ךרדב
 ןוזמה תקפסאל םיפסכה .םינוש םיתב-ילעב לצא םניח םירוגמ-תומוקמ ולביק םה .תודועס
 יפלא תורשע לש םוכסב תויצגילבוא רסמ ,שוריגל ךלהש ינפל ,ילש אבא .תומורתמ ופסאנ

 .הבישיה תבוטל לבור
 .תובישיל םש וסנכנו הינלופל לובגה תא וחירבה םיבר .תובישיה ולסחתנ טאל-טאל
 םירובק ויה קסנימ לש םינברה ילודג .ןימוי קיתע תורבק-תיב היה 'ץולסיבס רהנה די-לע
 לע ולע .הז תורבק-תיב לסחל וטילחה תונוטלשה .דועו קסניממ "לודג"ה ,היליאמ ברה :םש
 ויהש "םילהוא"ה ינשל תחתמ תומצעה תא טקלל ןוישר גשוה ישוקב .םירוטקרט םע חטשה
 אוהש ןעט יבא .ילאמ היה ונתחפשמ-םש .הקבורמוקמ ברהו יבא וגישה ןוישרה תא .םש
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 ינש תא םירוטקרטה וסרהשכ .ןוישרה תא לביק הז ךמס לעו היליאמ ברה לש החפשמ-בורק
 תא יתבחס םיימעפ .ןמז דועבמ ונכּוהש םייקנ םיקש ינשב תומצעה תא ונפסא ,"םילהוא"ה
 .ןתוא ורבק םשו טָאטשיינ לש תורבקה"תיבל תומצעה תא יתאבה ,בגה לע קשה
 בייל הדוהי םחורי 'ר .קסניממ "לודג"ה לש הרותב ותלודג לע תודגא םירפסמ ויה ריעב
 תא ןכו ,הפי יתרכה ,ץיבוניבר רזיל 'ר ,קסנימ לש ישארה ברה ,ונתח תחפשמ תא .ןמלרפ
 הטיג ,רזייל 'ר לש ותדכנ .ריעה בר ותומ רחאל היהש ,ןיקסולג לדנמ ,רזייל 'ר לש ונתח
 .דארגנינל תטיסרבינואב תודהיה יעדמל רוסיפורפ איה ,ןיקסולג
 טפנ תורכמ לעב רישע ידוהי קסנימב היה .ברה תיבל המלש הירפס ריבעהל ילע לטינ םעפ
 היסורל אובל השרוה "פָאנ"ה תפוקתב .הקירמאל חרב הכפהמה ןמזב .ומש ףישו ,ּוקאבב
 שודג םירפס-ןורא היה הרידב .הב ונרג ונאו הרימשל ותריד תא לביק אבא .ויקסע תא לסחל
 די-תלגעב יתרבעה ינאו .ריעה ברל ףיש ןתנ םירפסה םע ןוראה תא .ךרע ירקי םירפס
 .ברה תיבל םירפסהו ןוראה תא לבס תרזעבו

 םימעפ שולש .השירד יל חלש הפיחב ידוד .ץראל תולעל תושקב יתשגה םימעפ עברא
 :יתנעטו יתודועת לכ תא יתא יתאבה תיעיברה םעפב .יל ובריס
 יתלביקש יתדה ךוניחה דואמ ילצא שגרומו ינגרוב-ריעז טנמלא ינאש םושר יתודועתב"
 ."תאצל יל ונת .הצוחנ יניא םכל .ןאכ םייחל לגתסהל הלוכי יניא .ןוכנ הזו .ירוענב
 ינויב הז היה .לארשי-ץראב רסאנש טסינומוק םע ןיפוליח תקסיע רחאל תאצל יל רתוה
 ,ונדריו "ןיר'ָצי'צ" הינאב ופיל ונעגהשכ .הקירמאב יתדודמ יתלביק העיסנל ףסכ .0
 היה ןיידע .תוצעומה תירבל יתרומת רזחוהש טסינומוקה תא םילגנא םירטוש ינש ואיבה
 ,יטיבוס ןדע-ןג תבזוע הריעצ הרוחב הז ךיא :יב עוגפל הצרו ילע לפנתה תאז-לכבו ,לובכ
 !? לארשי-ץראל ,תיטסילאטיפאק ץראל האבו
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 לצא תשגרומ יכ רמאנ המויסב .רפסה-תיב רמג תדועתל תפסותכ ,ילאמ האל הדימלתל הנתינש יפוא-תדועת

 .תיתדה תינגרוב-ריעזה החפשמה לש הקזחה התעפשה הדימלתה



 ץורח הירא

 תושיגפ שולש

 קסנימב דלונ ,ץורח הירא ,רבחמה
 .1926-ב הצרא הלע .1907 תנשב
 .ןיד-ךרוע .םילשוריב בשוי

 ידומילל ועירפה ,לארשי ישדקל ולכנתהו שאר ומירה םיקסביה .1922 תנשב קסנימב הז היה
 -יתב לע וטשפ םה .ןידכ םשינעהלו םתלקלקב םספתל ידכ ,םידמולה ירחא ושליבו הרות
 שודיק תוסוכ ,הרות-ירפס יטושיק :םיפסכומ וא םיבהזומ השודק-ישימשת ומירחהו תסנכה
 ןונמיה עמשמל םוד דומעל םיבשו םירבוע וחירכה םה .המודכו תויכונח ,הלדבהו
 .תויסנכה רכיכב המקוהש ,בכוכ תינבתב ההובג ץע-תמב לעמ לנויצנרטניאה
 ,ז"י-ז"ט ינב ,םידימלת תצובק ונייה .םיפדורה יניעמ םימי םתואב ונקמחתה דציכ ינרוכז
 םיפסכומה םהירותפכש םיִדָמ ונשבל זאד תרוסמה בטימ יפל .ןייטשדלפ לש היסנמיגב
 המגמה ידמול ,ונתוא לידבה הז .ונעבוכ לע םיבולש םיפנע למסו ,דגבה ילופיק לכב וצצונתה
 היה עבוכה לע למסהו םהירותפכ עבצש ,םיילאיר רפס-יתבב ודמלש ונירבחמ ,תינאמוהה
 ונאשכ ,ונְדועיו-םוקמב םעפב םעפכ םיסנכתמ ונייה ,תשלובה לע םירעהל ידכ .בהזומ
 רמשמה לע בצייתמ היה ונתאמ דחא .םיינוליח דומיל-ירפסב םגו תורמגב םג םידיוצמ
 רשאכו .ומצעבו ודובכב ל"צז רנדורוה עשוהי 'ר ןואגה ברה וליפא הז היה םימעפל ,ץוחב
 תורמגה תא ןיע-ףרהכ םיריתסמ ונייה ,תברקתמה הנכסה לע הארתא רמושה ןמ ונלביק
 .ןידה תמיאמ םעפ אל ונלצינ ךכ ."םירשכה" דומילה-ירפס תא ןמוקמב םיחקולו
 תחאב טלקמ שפחלו תיטסילאיצוסה ץראה תא שוטנל יתטלחהו ילע סאמנ הז קחשמ
 ןילופל רובעל השקיבש ל"ז הלייב הריכבה יתוחאב יתרזענ יתרטמ תגשהל .ןילופב תובישיה
 תונוטלשה .החלצהב הרתכוה אל ונלש תפתושמה העיסנה ,םרב .הלעב תא םש שוגפל ידכ
 רחאלו ,'ץיבונאראבבו יצבלוטסב רגסה-תונחמב םישדוח השולשכ ונתוא ואלכ םיינלופה
 יתדעצ ,ילש תיטסיזנמיגה תשובלתב שובל ,םויה רואל .קסנימל ,רמשמ יווילב ,ונרזחוה ןכמ
 ההימתב ונילע ולכתסה םיבשו םירבוע .םישומח םירטושב הֶָוּולמ ,יתוחא םע דחי
 .רעצב תופתתשהבו
 הנפ ,יתריקח רחאל יתסנכוה וילאש ,ףתרמב .הָיאקסביראָכאַז בוחרב םינינבה דחאל ונעגה
 לא !םירסוא הלאכ םיריעצ םג ,המ" :החצ תירבעב רמאו הניפב בשיש דחא ריסא ילא
 םימישאמ יתוא יכ ,רתוי השק יתא היעבה .בר ןמז ןאכ ךתוא וקיזחי אל ,יביבח ,הגאד
 בתכמה תא .ץיבוקציא םחנמ ימש .יתחפשמל בתכמ תריסמב ךתרזעל קוקז ינא .תונויצב
 .בויחב סוסיה אלל יתינע "?וז תוחילש ירובע םייקל םיכסתה .םויה דוע ןיכא
 תבריקב תונטייקה תחאב הז היה ,ןכ ינפל יתשגפ רבכ הזה שיאה תא יכ יתרכזנ דמעמ ותואב
 לש ץע-יתב תובוצק תופוקתל רוכשל קסנימ ישנא וגהנ םש .הקבוראמוק רברפב רעיה
 דחאב יתלייטשכ .וזכ הנטייקל ינא םג יתאצי םידומילה תרגפ תנועב .םייסור םירכיא
 והז" :רמאו 4 ןב דלי תרבחב לייטש םדא לע ילש הוולמה עיבצה ,םינראה רעיב םיברעה
 אלפה .תירבע קר רבדמ ןטקה ודלי םג ,תירבע דימת רבדמ אוה ,ץיבוקציא םחנמ הרומה
 דובכ תאריב וב יתלכתסה .תשלובה ףתרמב ויתשגפש ,ץיבוקציא הרומה אופיא והז "!אלפו
 ץקמ .יזכרמה רהוסה-תיבל ףתרמה ןמ יתוא וריבעה תרחמל .בתכמה תא וידימ יתלביקו
 .ידיב דקפוהש בתכמה תא ותדועתל רוסמל יתרהימו יתררחוש םימי עובשכ
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 בכשש ,ל''ז ץורח לדנמ 'ר ,יבא םע יל התיה ,רהוסה-תיבמ ירורחש ירחא ,הינשה השיגפה
 14 ךשמב ותודידב םלוא ,57 ןב קר זא היה אוה .ריעב םילוחה-יתבמ דחאב יווד-שרע לע
 -תיב .ותוא ורבש ,הנושארה םלועה-תמחלמ תואלתו ,ה"ע דבכוי ימא תומ רחאל ,הנש
 השקתה אוהו ,ןמזמ תבשוה רבכ היאקסבונאדיוק בוחרב םיטישכתלו םינועשל ולש רחסמה
 .וידלי תלכלכב דואמ
 ה"ע הרופצ יתוחא תדמוע ודי-לעשכ ,רבדל תלוכי רסוחמו קתושמ ,םילוחה-תיבב ויתאצמ
 .ויכרצ לכל גואדלו וניבאב לפטל ידכ םילוחה-תיב ותואב תוחאכ תרשל הבדנתהש
 חמש אוה .ויתובשחמל עבמ יתאצמ ויניעב םלוא ,רבדל ונלוכי אל .יבא תטימ לא יתברקתה
 ןמז ותואל ,הרוחא ינוימדב יתגלפה עגרל .בצעב הלוהמ החמש לש העמד ליזהו יאובל
 ,לודגה שרדמה-תיבב ודי לע בשוי ימצע יתיאר .ריעב דבוכמו עודי רחוס היה יבא רשאכ
 הלהקמהו קיטשפוק המלש ריעה ןזח לש םימיענה םהיתולוקל ןיזאמו ,תסנכה-יתב רצחב
 -תיבמ ותא איבהל גהונ היה יבאש ,םילייח בור יפ לע ,םידוהיה םיחרואב יתרכזנ .ולש

 .דוע םייק היה אל הז לכ .תירוביצה ותונקסע תא םג יתרכז .גחו תבש תודועסל תסנכה
 ידכ קר תוצעומה-תירבל יתרזחוה םא יכ ,יבלב יתבשח .רפסמ םימי רובעכ רטפנ יבא
 .ינייד ,ותומ ינפל יבא תא תוארל קיפסאש

 הנטקה הבישיה שארב דמעש ,ל"צז ןמטייח םוחנ 'ר יברו ירומ םע התיה תישילשה יתשיגפ

 הבישי התיה אל וז .תסנכה-יתב רצחב םיטייחה לש תסנכה-תיבב המקמתהש ,"הרות ירעש"

 םש .יונפה םנמזב ברה יפמ הרות דומלל ואבש םיריעצל שגפמ םוקמ אלא ,לבוקמה ןבומב

 ילאירה רפסה-תיבמ טסיזנמיג זא היהש ,(ןשוש-ןבא) ןייטשנזור םהרבא ידידי תא יתשגפ

 .םירחא רפס-יתבמ םירבח דועו ,קסנימב
 ריעה ישנא .תוילגרמ קיפמ ויפו ,יאנקו חקיפ ,האנ ןקז רוטע ,ליצא שיא היה םוחנ 'ר

 .בר דובכב וילא וסחייתהו ,תפומ-לעב םג אוה הז קידצ יכ ונימאה
 רוחבב שגפו תסנכה-תיב תבריקב תבשב ךלהמ היהש םוחנ 'ר לע רופיס יתעמש ל"ז יבאמ

 ."םויה תבש !הירגיסה תא קורז" :ול רמא .הירגיס ןשיעש
 "!תוצע יל אישת לא" :הפצוחב רוחבה ול הנע
 .(!םליאל היהתש) "!ןרעוו וטסלָאז םּוטש" :רמאו םוחנ 'ר זגר
 ןנחתהל רוחבה לש ומא האב .ורוביד רשוכ תא רוחב ותוא דביא .םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ

 יאנתב ,ודעב ללפתהל םוחנ 'ר רתענ .הריזגה תא לטביו הנב לע סוחיש םוחנ 'ר ינפל

 .םימורממ התנענ קידצה לש וז הליפת םג .תבשה תשודק לע רומשל חיטבי רוחבהש

 תא ריבסמ היה אוה .ןזואל דואמ ומענ דומלתב וירועיש .רורבו ףיקת לוק היה םוחנ 'רל
 םוקל גהנ ורבסה תא םייסש ירחא .ותוא וניבה ויעמוש לכו הבר תוריהבב ארמגב היגוסה

 .ודמל רשא תא ולכעי וידימלתש דע תסנכה"תיב תמיבל ביבסמ לייטלו ומוקממ

 דיגהל ידכ ורועיש ףוסל םיאב ויהש הביבסהמ םיתבה-ילעבב הרמ קורזל םוחנ 'ר היה גהונ
 לדנקס ,לדנקס קועצל ידכ קר םיאב םתא המל" :םר לוקב םדגנ עירתמ היה .ןנברד שידק

 היה תותבש-ילילב תסנכה-תיבב ויתושרדב ."לדנקסה אלו דומילה אוה רקיעה אלה ,(לדגתי)

 .בלל תורדוחו תועלוק ל"זח תורמא עפושו שא תובהל בצוח ויפ .תובבל שבוכ םוחנ 'ר

 ,ותיבל ותכלב ותוא יתיויל רשאכ ,דחא םוי .ותבריק תא יתשפיחו הזה קידצה תא יתבהא
 עדונ םעפ .םינבר לש תושרד עומשל בהא ותודליב דוע .לכ-רסוחבו ינועב לדג דציכ יל רפיס
 ול ּושרָי אל םירגובמה יכ עדי דליה .תסנכה-תיבב םסרופמ בר שורדי תינולפ תבשב יכ ול
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 -תיבל אובל םידקה אוה .ירירגס ףרוח םויב הז היה .הכמל הפורת םידקהל הסינ ןכל ,סנכיהל
 ילספסל תחתמ םש ויהש םינטקה תונוראה דחאל רדחו םדאמ קיר ןיידע היהש ,תסנכה
 לע רגסו דליה לפקתה הזכ םידממ-רצ ןוראב .םיללפתמה ידגבל תוחתלמכ ושמישו ,הבישיה
 ךותל םתוא בחתו םיבוטרה ויפגמ תא דירוהש ,םוקמה לעב עיפוה הנהו .תלדה תא ומצע
 םדה תא ובגינ ,והואיצוה דימ .יכבב ץרפּו עצפנ אוה .דליה לש ופאב ועגפ םייפגמה .ןוראה
 .השרדה תא עומשל ול ושריהו ,ופאמ בזש
 הלוח בכוש ויתאצמ .קסנימב רהוסה-תיבמ יתררחוש רשאכ שוגפל יתיצר הזה קידצה תא
 תרחמלו ,הריכבה יתוחא םע יתצעייתה .המ יתעדי אלו ,וליבשב והשמ תושעל יתיצר .ותיבב
 .תוכרב ילע ריתעה ,תויבבלב יל הדוה אוה .ותיבל חמק קש-יצח ימכש לע יתאבה םויה

 תבישיל -- יצפח-זוחמל עיגהל ידיב הלע םעפה .קסנימ תא תינשב יתבזע םימי שדוח ץקמ
 .הצרא יתילע 1926-ב ,רפסמ םינש רובעכו .תעדונה ןי'זולוו
 .הינשה םלועה-תמחלמ דע ,הרדסכ הלהנתה קסנימב יתחפשמ םע יתובתכתה .םינש ופלח
 עדונ הנורחאל קר .ירפ ואשנ אל םהיתובקע לע תוקחתהל יתונויסנ .יבורק תובקע ודבא זאמ
 ופסינ יתחפשמ לכו יתויחא ,יחא יכ ,ץורח קחצי ידוד-ןב םע שגפנש קסניממ הלוע יפמ יל
 .האושב

 רובוסה-רכיכ לא ףקשנה 1981-ב בונאדיוק-בוחר הארמ
 ותודליב רבחמה ררוגתה לאמשמ ןושארה תיבה לש הינשה המוקב



 בונבֶלק בקעי

 הצרא הילעה ךרדב הנחתכ קסנימ

 הצרא הלע (1982--1899) בונבלק בקעי ,רבחמה
 ןועובשה לכרמא -- םימיל .ץולח-לעופ .1921-ב
 להנמ -- תואלמיגל ותאצ םעו ,"ריעצה-לעופה"
 הטיסרבינואה ירחוש תדוגא לש יביבא-לתה ףינסה
 | .תירבעה

 יזכרמה ןוטלשה .םלועב היסומולורדנא ימי ויה היסורב הכפהמה רחאלש תונושארה םינשה
 הכפהמה תא רגמל תנמ לע תוסייג וסייג רבעשל ראצה אבצ לש םילרנג .ביצי היה אל
 םיקהל וסינ ,'וכו םיסורוליבה ,םיניארקואה :רֶפסה ימע .(דועו קא'צלוק ,לָגנארו ,ןיקינד)
 .('ץיבוכאלַאּב ,הרולטָפ) היסורמ קתניהלו תיאמצע הלשממ
 םיקה ונכאמ "טסיכרנא"ה .םיחרזא תמחלמ הצרפ .עיגה בויק דעו היסורל שלפ ינלופ אבצ
 םירחמ ,היסולכואב תוערפ ערופ ,ידוהיה בשומה-םוחתב תורייעלו םירעל ץרופ היהו סייג
 לע תוטלתשמ ויה ,םקשנ לע תיזחהמ וקרעש םילייח ,םיטסיל לש תויפונכ .קלתסמו זזובו
 .םימעפ תורשע דיל דימ רבוע ןוטלשה היה תחא הנש ידכ ךות .תוזזובו תוגרוה ,תורייע
 תולעלו םחירבהל תנמ לע תולובגל ורתחש ינויצ רעונ לש תורובח ונגראתה תאזה היבוברעב
 .ינלופה לובגל הבורקה ,קסנימ התיה הילעה ךרדב תונחתה תחא .הצרא
 היה הז ףינס .ןויצ-יריעצ לש ףינסה ךותב באלסונירָטאקי ריעב הנגראתה תאזכש הרובח
 אוהו םיבר םיילאוטקלטניא תוחוכ וב ויה .תיטיבוסה היסורב רתויב םיליעפהו םילודגה דחא
 ,בד ויחאו יקסנולש םהרבא ררושמה וז הלועפב וטלבתה .דואמ הפנע תיתוברת הלועפ חתיפ

 .דועו ןמפיש סחנפ רפוסה
 תחפשמ הזכרמבש הילעל הצובק באלסונירטאקי ףינסב הנגראתה 1920 ראורבפב
 היִנָפ םתוחא ,היסול ותשאו יקסנולש םהרבא ,הבוהא ותשאו יקסנולש בד :יקסנולש
 ינא ,ןמלוש יכדרמ וסיג ,ןמג] ילהי ןרתנספה לש ויבא ,ןמגול םימיל האשינש -- יקסנולש

 באלסונירטאקיב "ץולחה" ירבח
 יקסנולש םהרבא .12 ,ןמגו-יקסנולש היִנָּפ .10 ,יקסנולש בוד 2
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 ותשאו יקסנולש בדל טרפ .לובגה רבעל האיציל תונכהב לפטל ונלחתה .םירבח המכ דועו
 ונייה םוקמל םוקממ עוסנל ידכ .םיטנדוטס ונלוכ ונייה ,הטיסרבינוא ירגוב ויהש ,הבוהא
 ?הזכש ןוישר גישהל ךיא .דחוימ ןוישרב דייטצהל םיכירצ
 ררושמה ונפינסל אב היה תבש-תולילב םירדסמ ונייהש םיילקיסומה-םייתורפסה םיברעב
 דוחיב ,חכ]תמ היה ףינסל ונילא ואובבו ,םזינומוקל הטונ ,טסישידיי היה אוה .שיקרמ ץרפ
 דבוע זא היה שיקרמ ץרפ .שידיי וא תירבע ,תופשה תלאשב ,יקסנולש םהרבא םע
 ונל רוזעיש שיקרמ ץרפל הנפ יקסנולש םהרבא .(הלכשהל ןויראסימוקה) "סורפמוקראנ"ה
 הצור ,שידיי תוברתל ןוכמ םקומו ךלוה קסנימבש ןֶויכ ?המ ךמס לע .קסנימל עיגהל
 ןוכמב תומלתשהל םיעסונה םידימלתכ ,ונל גישה שיקרמ ןכאו .הז ןוכמב בלתשהל ונתצובק
 .בוקרַאח דע העיסנ ןוישר ,קסנימב
 לכ םע ונזכרתה ובו דחוימ אשמ-ןורק ונתושרל דימעה ,תבכרב דבעש ,דחא ריכמ
 .הניקת התיה אל תבכרל םחפה תקפסא .םימי לע םימי הכשמנ העיסנה .הדיצהו םילטלטימה
 .1921 ראורבפב הז היה .בוקרַאחל ונעגה
 היה יקסניסייג .ומש יקסניסייג ,םידומילל ורבח אצמנ בוקרחבש רכזנ יקסנולש םהרבא
 תיטסינומוקה העונתל ףרטצה הכפהמה םרז םע .הָירּוּב לע תירבע עדי .דואמ רשכומ רוחב
 .הניארקוא לש התריב זא התיה בוקרח .הניארקואב אק-ֶא'צה ריכזמ לש דיקפתל דע עיגהו
 תא שקיבו יקסניסייג םע שגפנ יקסנולש .הובגמ ןוישרל םיקוקז ונייה קסנימל העיסנ םשלו
 ונא המ םשל ,הארנכ ,ןיבה .דואמ זגרתה יקסניסייג .קסנימל העיסנה ןוישר תגשהל ותרזע
 .דואמ םיכדכודמ ונייה .באלסונירטאקיל רוזחל עיגפמב ונתאמ עבתו ,קסנימל עיגהל םיצור
 םע חחוש .בכוכמ עבוכ שובח ,חדקא רוגח ,ונלצא עיפוה אוה השולש"םיימוי רובעכ ךא
 .קסנימל ןוישר ונל גישה אוה .ותדמעב יוניש לחש ונוניבה .הבר תודידיב יקסנולש םהרבא
 .קסנימב שגפינ תועובש המכ דועב :רמא ,ונתאמ דרפנשכ
 ונל העיצה ,ןיקפיל לחר ,תחא הרבח .הפי ונתוא ולביק "רבחה'" תורדתסהמ קסנימב ונירבח
 תחפשמ תיבב ונלוכ ונזכרתה םנמאו .הדובעמ התבשש ,היבא לש היכירכב ונלוכ זכרתהל
 .ןיקפיל
 הבוהא ותשאו יקסנולש בד ? לובגה תא רובענש דע סנרפתנ הממ .םויקה תלאש הררועתה
 -ילהנמכ ונינמתנ ינאו ,יקסנולש לש וסיג ,ןמלוש יכדרמו .רפסה-יתבב םירומכ ורדתסה
 .לובכ ע"ממ 2,000 קסנימב למשחה תנחתל קפסל ונילע היה .לובכ ירפוח תצובקב הדובע
 םירדסמ ,מ"ס 20 לש יבועב לובכ שוג םיאיצומ .הריפח יתאב םירפוח ונייה לובכה תא
 ונתושרל .הלגעב הריעה ותוא םיליבומ ונייה ,שביתה לוכהש רחאלו םינבל ומכ שובייל

 .םיסוס ינש םע הלגע הדמע
 דרשמל יתינפשכ .הטיסרבינואב תורכמל הטלוקפה דימלת יתייה ?וז הדובעל יתלבקתנ ךיא
 -סדנהמ ינאש היה רובס .בר ללש אצומכ דרשמה-להנמ חמש ,הדובע רבדב יסורוליבה
 החמומ דבע הז דרשמב ךא .לובכ תוריפח לע םולכ אלו יתעדי אל השעמל .םלשומ תורכמ
 וילא יתאב .ובל רתסב ינויצ ,םח-בל לעב ידוהי אוהש ורפיס .ומש ןמרביל ,דחא ידוהי
 ךכו .לובגה תא רובענש דע ונל רוזעל ךילעו ,הילע-תצובק ונא :תויולג ותיא יתרבדו התיבה
 םיעיגמ ונייה םוי-סוי .לוכב יתוא ךירדה השעמל אוהו הכלהל להנמה יתייה ינא .היה
 .קסניממ מ"ק 10 קחרמב היה הדובעה םוקמ .הלגעב קסנימל
 ותעדבש ,ונל עידוה אוה .ונלצא יקסניסייג תא ונאצמ ,התיבה ונעגהשכ ,םימיה דחאב
 ,ןכב ?ותדובעמ רדעיי הניארקואב אק-ֶא'צה ריכזמש ןכתייה .הצרא תולעלו ונילא ףרטצהל
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 םה .רבח ול היה םש .ריביסב תמיוסמ הריקחל עוסנל וילע יכ וילע םינוממל עידוה יקסניסייג
 .גרהנ יקסניסייג יכ תונוטלשל הזה רבחה עידוי םימי עובש רחאל יכ םהיניב ורבדנ
 םיטילפ תרבעה -- היצאירטפרל תינלופ-תיסור תברועמ הדעו קסנימב הדבע ןמז ותואב
 דמע תאזה הדעוה שארב .היסורל -- ןילופמ םיסור םיטילפו ןילופל היסורמ םינלופ
 יקסניסייג .היסורב תיטסינומוקה הגלפמה לש תיזכרמה תרוקיבה-תדעו שאר ,יקסבאלסוראי
 לובגל רבעמ הרוחב ול שי יכ ,ול רפיסו וילא הנפ אוה .יקסבאלסוראי לש ישיאה ודידי היה
 ןימאה יקסבאלסוראי .קסנימל אב ךכ םשל .השאל התאשלו היסורל האיבהל הצור אוהו
 .לובגה תא רובעל ול ורשפאיו ותוא ובכעי אלש םייסורה תורמשמל קתפ ול ןתנו
 ןמסְרפ םיחאה תא ינא רכוז .ימוקמה ינויצה רעונה דואמ הפי ונב לפיט קסנימב ונתויהב
 םחנמו רזענת םייח םירומהו רגרב קחצי ונילא םיאב ויה ישש םוי לכב .רגרב לצרהו
 .קסנימב תיעראה הבישיה תא ונל םיענהל ידכ םתלוכי בטימכ ושע םלוכ .ץיבוקציא
 םהרבא .תילארשי-ץרא הרישב הפי םילבמו תבש תולילב ונילא םיאב ויה תוריעצו םיריעצ
 ,תירבע בתכ בורל .היסורב "ץולחה" יפינס לכב וצופנש בורל םיריש רביח יקסנולש
 יקסנולשו ,הילעה-תדעו רבזג היהש רזענת םייח לע ריש רביח םעפ .תיסור םג םימעפלו
 די-לע ברעב סנכתה קסנימב ינויצה רעונה .תולובגה תחרבהל ףסכ יד שירפמ וניאש וב דשח
 .וז הדנרס ול רשו רזענת לש ונולח
 תרומתו תורמשמה םע תחא די ושעש תולגע-ילעב םידוהי ויה .דחא-דחא ונחרבה לובגה תא
 ונתויהב דוע .תילאגיל ךרדב לובגה תא יתרבע ידיחיה ינא .לובגה תא םיחירבמ ויה ףסכ
 ןויצ-יריעצ יליעפמ היהש ,קסנימ שיא ,(ןשוש-ןבא) ןייטשנזור יבצ תא םש יתרכה בוקרחב
 .הנליו ךלפב יקשינפיל דילי אוה באה יכ םושר היה ובש ,ויבא לש ןוכרד ודיב היה .בוקרחב
 ומוקמב ונסנכהו ןייטשנזור לש ומש תא ונקחמ םיימיכ םיעצמאב ,ןוכרדה תא יל רסמ אוה
 םיטילפל דעוה" לש תמתוח ןיכה םג אוה .יקסנולש בד היה ףויזל החמומה .ימש תא
 הרייעהמ בונבֶלק בקעי טילפכ לופוקינל עיגה םיוסמ ךיראתב יכ הדועת איצוהו "לופוקינב
 .הינלופ "יתדלומ"ל רזוחכ הדעול יתעגה םיפיוזמה הדועתבו ןוכרדב .יקשינפיל
 תחאש ,גרובזניג תחפשמ ונב הלפיט םש .ץיבונאראבל םשמו ץפלוטסל לובגה תא יתרבע
 יתעגה ןכ-ירחא .אירול ןויצ-ןב ארקמה רקוח לש ותייער םימיל התיה ,תידוהי ,היתונבמ
 .השראול םשמו הנליול תוגוז-תוגוז ועיגה םה .הרובחה ישנא רתיל יתיכיחו הנליול
 לש תצרמנה ותולדתשהב ךא ,הצרא ותיילע רודיסב םיישק ויה .השראול עיגה יקסניסייג םג
 םע רבחתה ןכמ רחאל .הדובעה"דודגל ,דורח-ןיעל אבו ,אוה םג הלע יקסנולש םהרבא
 הגלפמה לש יזכרמה דעול בתכמ רגיש םשמ .הילטיאל רבעו ץראה תא בזע ,דניקלא תצובק
 וילעש הנענ ךא ,היסורל אובל תושר שקיבו ,אטח לע הכיה ,הדותה ,הבקסומב תיטסינומוקה
 .םש תיטסינומוקה הגלפמב ליעפ תויהלו הילטיאב ראשיהל
 תודיעוה תחאב ףתתשה .הז עוצקמב םינעדמה ילודגמ דחאל היהו הימיכ דומלל ליחתה אוה
 וניאו ,סיראפב יח אוה .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םג הצריה ,ןמצייו ןוכמב וסנכתהש
 .דבלב עדמ-שיא -- תיטסינומוקה העונתב דוע ליעפ



 ןשוש-ןבא המלש

 הבזכנש המישמ

 .1925-ב הצרא הלע .1910-ב קסנימב דלונ רבחמה
 ץוביקה תאצוה יכרועמ .םוחנ-הדש ץוביק ינושארמ
 לש ורופיס" :וירָפסמ .שידיימו תיסורמ םגרית .דחואמה
 לע" ;(1964) "תוצעומה-תירבב םוי םירשע ,עסמ
 .(1979) "םירפסו םירפוס םע ,םיִנבָאה

 -ריעב ירוענו יתודלי תויֶוח תא תויחהל ילע השק הלעמו הנש םישיש לש רוחאל טבמב
 ,דבעידב תמכְסמ הבישח ירפ רתוי םה םתללכהב יתונורכז .קסנימ ילודיג-תיבו יתדלּוה
 ירָבע יבגל םויה יתוכרעה יכ רמול ךירצ ןיאו .הרצְןיה תעבכ תטטורו תישחומ היֶנוח רשאמ
 .ומוי בורעב םדא לש יביטקפסורטר םוכיס ירפ ןה
 קסנימב "ןקותמה רדחה" ידסָיממ ,ןייטשנזור דוָד-םייח ירבעה רפוסהו הרומה ,אבא תיִּב
 תיִּב -- דימלתל רזע-ירפס לש םֶכרוע ,"הריפצה"ו "ץילמה" ירפוסמ ,האמה תישארב
 תא ,יתּודלימ ,יעבט חרואב בציע ,הפורצ תינויצ הנומאו תישרָש תירבע תוברת יוקָש היהש
 ,ינכפהמה ,יטיבוסה בוחרה האָג םירוהה תיבל ץוחמ וליאו .קהבומה ינויצהו ירבעה יפוצרפ
 בוחרה תעפשה לע .תּונויצהו תירבעה תא המרֶח דע ףדורהו ןיועה ,יקָאסוָאיהו יטסינומוקה
 שמח יתדמל ובש ,"ינלמעה" ,יסורה ,יטיבוסה רפסה-תיב תריוא םג התמצֶע אולמב הפסונ
 איה םג התיה רפסה-תיב תריוא .הנש ז"ט יל ואלמ םרטב הצרא יתיילע דעו א"י ליגמ ,םינש
 "שדוקה-ילכ" תפשכ תירבעלו תידוהיה תדל םג אלא ,תונויצל קר אל תוניוע הלּוכ-לכ הָיּוור
 ןיעמ ,ינומכ םיידוהי םירענ יפלאמ דחאכ ילואו ,רענכ יל יתרצי ןכ יפ לע ףא .םיינויצקאירה
 ותּוניוע תורמל יטיבוסה רטשמל הדהא וליפאו תּוילאיול גזַמל יל הרשפיאש הָירואית
 יטיבוסה רטשמהש דועב יכ ישפנל יתרמא .תונויצבו תירבעב גייס אלל תּוקָבד םע ,תונויצל
 ירה ,ול םדקש יראצה רטשמה לע רועיש ןיאל הָלִענו ,ילאיצוס קדצו ןויוש רתיל רתוח
 .הרפכ הל ןיאש תּועט ,דיזמב וא גגושב ,העוט אוה ידוהיה םעה יבגל תימואלה ותוינידמב
 הפ-ןוחתפ ןתיל אלש ידכ ,הלא יִניגהל יבמופ תתל יל רוסאש יתעדי זא רבכש וילאמ ןבומ
 .תיחשַמל
 יתאצמ ,4 'סמ ינלמעה-יטיבוסה רפסה-תיבב ידומיל םע דבב דב ,םירשעה תונש תישארב
 תירבעל שדוק היִבְרִּע התשעש ,שיא 12-10 ,הנטק םירענ תצובקל רבח דחא םוי ימצע
 םישישקה וניִחא תעפשהש רשפאו ,וז הרובח הטקלתה קוידב יתמו ךיא רכוז יניא .תונויצלו
 "ריעצה רבחה"ו "רבחה" -- םינושה םיינויצה םינוגראל םירבח ויה רבכו ,ונתאמ והשלכ
 חּוריאה היה ונתוליעפ תא םיענהו רשפיאש ירקיעה םרוגהש יל ירב ךא .ךכל העייס ,דועו
 םיחותפ וירעשש ,ליגר-יתלב ינויצ תיב הז היה .יקסנֶסוס תחפשמ תרידב םלשומהו בבלנה
 לש םירוגמ-תיב ללכ היה אל וליאכ ,רבדבש הנכסה ףא לע ,ינויצה רעונה ינפל דימת
 ,הָנָל תבהו םירוהה דבלמ .ורְקיב הצור רטשמהש ,קהבומ ינויצ ןודעומ אלא ,החפשמ
 ,המלש ,רוכבה ןבה) .םינב השולש תיבב ויה ,ונידועיו תעב תיבב ללכ השגרוה אל םתוחכונש
 ,הקדוד ,לודגה (.קסנימ תא זא אצי רבכ ,"יסור המלש" יתורפסה ויוניכב עדונש ירבע רפוס
 םג םהמעו ,וליג-ינב העונתל-וירבח תא חריאו ,"ץולחה"ו "רבחה" רבח היה ,ז"י ןבכ רוחב
 תרידב םהילאו ,בוריקב ונליג-ינב ויה ,קילָמּו קיוָל ,םירחאה םינשה וליאו ,םהרבא יחא

25 
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 .רואה לא םיכשמנה םירפרפכ ונלוכ ונרהָו םהירוה
 הפּוחמו רצ חטש היה תיבה ירוחאמ ךא ,בוחרל החותפו הבחר רצח לש הקמועב היה תיבה
 ,בוריקב ג"י ינב םירענ ונייה .עירפמ ןיאבו האור ןיאב דעְויהל ונלוכי םשו ,תונליא תמוחב
 ךא .ןכ ינפל הז תא הז ונרכה אל בורלו ,םינוש רפס-יתבמ ,םיקחורמו םינוש םירוגמ-ירוזאמ
 .תונויצלו תירבעל ,תגיוסמ-יתלבה ,הקומעה הקיזה תחא הרובחל ונתוא הדכילו ונתוא הנמיז
 ,ירבע ןותע ידַמל תופוכת םיתעל ונאצוה .ןבומכ תיזנכשאה הרבהב ,תירבע ונבתכו ונרביד
 ימעטמ .ב"ויכו תומישרו םיריש ,םירמאמב ותוא ונשדיגו ,דבלב דחא קתועב ,דידבתכב
 ןיעמ ,"ןורהַָש" םשב ,ראשה ןיב ,יתמתח ינא .םינוש םייוניכב םימתוח ונייה תּויאשח
 -- ה הביתה תפסותב ,תרבּוע םרטב יתחפשמ-םשו ימש לש הבית-ףוסו תובית-ישאר
 התוא יפ-לע ,ותעונת ןותעב םותחיש ,ןכ השע ףא המודמכו ,יתעצה םהרבא יחאלו ,יולה
 ,סּכאמ היה ומש .וננותעב דחא רענ לש המיתח ינורכזב הרומש זוירוקכ ."ןורהא" :תנוכתמ
 תועט לַלכמ ונאיצוהל ידכו ,עדונה ינויצה גיהנמל ולש-וירבד תא ּוסחָיי אמש ששָח הארנכו
 ."יודרונ אל" יוניכב םתח
 תונוילג ולפנ ,ונתאמ רתוי םישישקה םירבחה ברקב םירסאמו םישופיח וכרענשכ ,םימָיל
 וילא אבּוה ותריקח תעשב יכ ,ורורחש רחאל יל חס םירסאנה דחא .ּוא'"ָפְגה ידיל וננותע לש
 -לע בתכנש) החיתפה-רמאמ תא תירבעמ םגרתלו אורקל שקבתנ אוהו ,וננותע לש ןוילג
 יתבגה םג ךכ שממ .זא יתעד ילע החז ,םירזל היה ונליֶחש לע ירעצ תורמל יכ ,ינרוכז .(ידי

 ולחה רבכ ,ריעצה יליג תורמל יכ ,יתיילע ינפל טעומ ןמז יארקאב יל העדונש ,הדבּועה לע
 .ירחא בקעמב (םישלַּב) "םיקיפש"

 יקסנסוס תחפשמ
 עצמאב יקסנסוס-אבסו םידדצב םירוהה -- הטמל

 .קיוָל ,הק'דוד ,הנָל ,(המלש) הילוס ,קילָמ :םינבה -- לאמשמ הלעמל
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 ךא ."הָּיְחְּתַה" םשה תא וננותעלו ונל ונצמיא ןמזה ךשמבו תדרפנו תמצמוצמ הצובקכ ונלעפ
 ףינסה תויהל ונכפהש ונרשבתנ רשאכ דחא םוי לח יתעונתה ונדמעמב טלוב יוניש
 הדימ-הנקב זא תגלופמ התיה וז העונת .תיסור-לכה "ריעצה-רמושה" תעונת לש יאקסנימה
 ,ינלמעה-ימואלה גלפל ונכיּוש ונא .ידמעמה-ימואלהו ינלמעה-ימואלה :םימרז ינשל יצרא
 תקיספ תא ןיררוע אלל ונלביק ,םיגלפה ינש ןיבש םילדבהה יקודקדב ונאצמתה אלש ףאו
 .תיצרא הלודג העונתמ קלחכ התעמ ונמצע וניארו ,ונתאמ םישישקה ונירבח
 הבכש םג היתורוש לא הטלק ,הלדג העונתהו .ונתלועפל יפוצ ,שדח ןכות קצונ התעמ
 זאמכ ףפותסהל ונכשמה ,קיתְוה ןיערגה ,ונא ךא .םיפסונ דועיו-יזכרמ םג יאדוב ומק .הריעצ
 .יקסנסוס תחפשמ לש הרָצח ירתסמבו התיב ילתכ ןיב
 ,(בויקב תידוהי תונמאל רוסיפורפ םויכ) ןהכ ןמלז ,ונתאמ תצק שישקה ,ךירדמה לש ועויסב
 ,םייפוצ םיקחשמב וניברה .םהינממס לכ לע םייפוצה םיטנמלָאה לכ תא ונידועיול ונרדחה
 ,בתכבו הפ-לעב תירבעה תיתוברתה ונתלועפב ונכשמה ,קסנימ ירברפבש תורעיל םילויטב
 -ףשנ דחוימב יל רוכז .ןורכזו דעומ ימי ונָייצ ,תיסורבו תירבעב םיירמוש םיריש ונרש
 םג ותינכתבו רתוי םישישק םירבח תוחכונב יקסנסוס תרידב ונכרעש "יזוידנארג" קילאיב
 .דועו הרישו הֶזָחמה ,םימולקד ,האצרה
 לש קינטּופס"ה ןיִעמ ,הפוצה-סקנפ תירבעב רבַחל :יבלב הלֶאשמ זא יתחפיטש ינרוכז
 לש המודכו םיכיראתה ,םירישה ,םיקחשמה ,תורבידה ,םירקיעה לכ תא לולכיש ,"טּואקסה
 .תיטיבוס-יטנאה אל ךא ,תינויצה-תימואלה ונתדמע תרהבהל םג םוקמ דַחּויי ובו ,ונתעונת
 .הז טקיורפ לש ושומימ ןחבמב הדימעה תא ינממ הענמ הצרא רצק ןמז ץקמ יתיילע םרב
 יקסנסוס קיִלָמּו קיוָל םיחאה תא יתרכזה רבכ .יתצובק ירבחמ םידחא לע רפסמ םילמו
 ,המוק-ךומנ רענ ,ןהכ הילא ,ןמלז לש ריעצה ויחא םג ונמע היה .ןהכ ןמלז ונכירדמו
 םתוח היה וננותעב ולש םינוטילָפה לע .ותיירב עבטמ ןטסירומוה ,םייניע-הפי ,רחרחש
 שידיי תורפסב םיטלובה םירפוסה דחאל היהנו שידייב הביתכל רבע םימָיִל ."סנַנ-ןב" יוניכב
 .בֶרקב םחולכ לפנ הינשה םלועה-תמחלמב .תיטיבוסה
 וננותעב .חותפ שאר לעב ,ןנוחמ רענ .ירבע הרומל ןב ,(ןידי) בוקינ'צולומ םולש ונמע היהו
 יולה םולש לש תובית ישאר ,"םַהש" םשב וטע ירפ לע םתוח םולש היה "היחתה"
 ץולח ייח ץראב וימי לכ יח .1925-ב ,ץראל ונתאמ הלעש ןושארה היה אוה .בוקינ'צולומ
 לבויה תנשב ,לאערזי קמעב עבג תצובק תמדאב ןמטנו רטפנ .ודואמו ושפנ לכב ץוביק-שיאו
 .1975-ב ,ותיילעל
 'ר ישארה יאקסנימה ברה לש ונב ,ץיבוניבר הדוהי םג הנמנ הצרא תולעל וכזש ונירבח םע
 רחאל הצרא הלע .ןאטסינמכרותל הלגוהו 1926-ב רסאנ .קסניממ "לודגה" לש ודכנו רזייל
 תונכוסה סדנהמכ ןכו ,ביבא-לת תייריע סדנהמכ ,תואלמיגל ותאצ דע ,ןהיכ ץראב .ורורחש
 -תירבב רעונה ברקמ םיברכש ,ץיבוניבר לואש ודוד-ןב םג -- קסנימב ונתצובקבו .תידוהיה
 .הצרא הלע אל לואש .תימצע תרצותמ וידאר-ירישכמ רוצייב היה ףוטש ,תוצעומה
 לעו ,םינינפ-בתכ ול היה .רימז לשכ ברע ולוקו ,המוק ןטק רענ ,ץיבוקלָו ףסוי ונמע היהו
 וריש תא וא םיידיסח םינוגינ רש היה אוהשכ ."המלש-ןב" םשב םתח וננותעב ויתומישר
 ונייה ,(ץראב רכומ וניאש) ידוחיי יחרזמ ןחלב "ברעה תכשָחב הָיהו" יקסבוחינרשט לש
 -יא הפֶס איה ךא .םלועל ףוסת אל וז הרישש םישקבמו ונתמישנ םירצוע ,םימסקומ ונלוכ
 היח ותוחא .ץראל תולעל ומידקה ותוחאו ויחא .דעל המלאנו תוצעומה-תירב יקוניצב םש
 .1983-ב רטפנ ץיבוקלו ןועמש ויחא .1982 תנשב עבגב הרטפנ יסונמ-ץיבוקלְו
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 םהיבתכמ -- ץראה םע רשקל ההימכו םיעוגעג םייוורה ,םיבתכמב וישכע ןייעמ ינאשכ
 השימ ,אירול והיעשי ,אריפש לאירבג ,ץיבוקלו ףסוי ,ןהכ הילֶא ,יקסנסוס קיוֶלו קילָמ לש
 ץווכתמ ,יתיילעל תונושארה םייתנשב לארשי-הוקמל קסניממ ילא ועיגהש םירחאו קיבורוב
 ...וכז אלו -- ונצרא תורפע יננוחמב תויהל ולכיש םירקי םירבח לע באכב יבל יב
 ,ינלמעה-יטיבוסה רפסה-תיבב ידומיל-קוח יתמייסש רחאל רבכ ,1925 תנש יהלשב דחא םוי
 .השירד יל רגיש יכ ,ןכ ינפל הנש-יצחכ הצרא הלעש ,םהרבא יחאמ קרבמ ירוה תיבל עיגה
 ויחא ןחלוש לע ךומסה רענלכ ,האיצי-תרשא יל תתלמ זא ענמנ אל יטיבוסה םינפה-דרשמ
 .םירוסיב אל יל התנקנ לארשי-ץראו ,ונצרא חרזאכ ידיתע ץרחנו יתיכז ךכ .ל"וחבש
 ןבל דב תַסיִפ ןהכ ןמלז ונכירדמ יל ןתנ ,העיסנ םרטב םירבחמ הדירפה לש םימיה דחאב
 תורדתסה לש "הנבלה היסורב תילילגה הרידה" םעטמ ילע לטוה יכ וידב םשרנ הילעו
 תיסורה הלמה המגרות זא חווְךש ירבעה חונימב) "ריעצה רמושה" היסורב םיפוצה
 הלואשה וז הלמ לש הנוימד םוש לע ילוא ,"הרידה" הלמב ,"הָטַמה" השוריפש ,"באטש"
 םע הנבלה היסורב 'ריעצה רמושה' ידודג תא רשקל" -- (תיב -- "ּבּוטש" הלמל תינמרגמ
 ."ןויצ-ןב" ויוניכב ןמלז םתח הדועתה לע ."ץראב 'ריעצה רמושה' ידודג
 דבה-תסיפ תא יתלטנ ,רומאה רשקה תא םיקהל ילע דציכו המ יל רָוּוחמ היה אלש ףא
 ךכו .הנטיבל תחתמ יליעמ לש ימינפה דצה לא התוא הרפתו הלבחית איהו ,אמאל היתתנו
 .1925 רבמצדב ץראל ימע וז הדועת יתחרבה
 דוע ,לארשי-הוקמ יאלקחה רפסה-תיב לש 'א התיכב שדח דימלת ינאו ,רפסמ םימי רובעכו
 יתמרפ ."יתמישמ"ב יתרכזנ ,ייח תוביסנב ולחש תולודגה תורומתה תא לכעל יתקפסה םרט
 תא אלמל דציכו המ יתיהת .םלוע רואל האובחמ רתֶסמ הדועתה תא יתילעהו הנטיבה תא
 םיפוצה תורדתסה לש תישארה הגהנהל בתכמ יתרגיש ףוסבל .ילע הלטוהש תוחילשה
 .דבה-תסיפ יבג לעש הדועתה תא יתפריצ ףקות רתילו ,יתבתכש המ וב יתבתכ ,םילשוריב
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 פרח : רדא .ח"ב םלשירי

 | יפו ףפלפ רפה :
 - תו | :

 | | ,רלי רי.
 ,ונכחכ וניגעהה דאמו ךבתבפ תא ונלבֶפ |

 5 עגול הלכי הכר הלעות יכ קפס לכ א ה 2

  הלאשתו ,תויצרא-ןיב תוירבע הויפוצ ויו ופה

 . םיקהה רטא תיללכה ונהריעו לט" םוי רמוע תאומ

 - | ןינחל לכות התא וז העידי ךותפ הו תפפ "הוב ביכא-לח

 . - תרורב חרמע לבשל וגתוא רטפאמה תוב בצפב 4 ונא ןיאפה

 . ו ,ונינפל ליצמ החאש הלאממ

 = תוארתהל ביסיה ב*בא.לחב ךתזיהב ,םיתניב ,

 < הלחקל שי ,ביבא-לחב ימוקמה ונגיהנמ ,*רטבנ יבצ רמ ןנרבח =

 | , .ונאצמה סטו ,הבאלמ ילעב זכרפב ףירצ םש םיפוצה |

 , בחרה לחקת ינפב הפוגפ םנמא איה ונלש הריעוה

 ,הרוא רותב הכזנ תויהל אבה םא המשנ ונא ךא

 ,תזב סיריזוהמ ווא הדועהה הא

 וו :הפוצה הכרבב

 רטארה גיא ומה

6 

 ונגיהנמ ,ירשנ יבצ רמ" םע השיגפל יתנמזוה הבש הבידא הבושת ןמז רובעכ יתלביק
 םיפוצה תורדתסה לש תיללכה הדיעוב "חרוא רותב חכונ תויהל" ןכו ,"ביבא-לתב ימוקמה
 ."תויצרא-ןיב תוירבע תויפוצ תויורדתסה ןיב אשמו-עגמ" לש הלאשה םג המוי-רדס לעש
 היה תינכט הניחבמש ףא ,תובידאה תועצהה תא שָמַמל ישפנב זוע יתרזא אל ךא ,יתטבלתה
 םימעפ לגרב ויתישעו ,אוה רָעצִמ ביבא-לתו לארשי-הוקמ ןיב קחרמה ,ידמל לק רבדה
 לא ודבל עתפ לטּוהו ומא רניס תחתמ אצי הז ךאש רענ ,ךובנו "קורי" יתייה םלוא .הברה
 המ דע יוה ,ילע התיה ,רקיעהו .ןיידע רזו רק ךא ,הוּואמו םּולח ,ףסכנ םנמא ,רחא םלוע
 ...ארוביצד אתמיִא ילע התיה
 יתבָש ,"םאָו ריע קסנימ" ונרפס לש 'ב ךרכב הָישע ידכ ךות ,טעמכ הנש םישיש קמ ,התע
 תטמוקמ דב-תסיפ קתעה יתילעהו יתוריינב יתטטיח .ירוענ רכז לע קפרתהל ינא םג
 םיִמָיל םג ךא ,הבזכנש המישמל תּודָע -- וילושב ערוקמו הלָּב בתכמו ,ויד ימתכב תרמונמו
 ...תורקי-רואב ּוהגְנש



 יבכמ הימחנ

 הצרא םיתחתַח-ךרדב

 -ריסא .1914 תנשב קסנימב דלונ ,יבכמ הימחנ ,רבחמה
 הרומ ,ןויצל-ןושאר בשות .1956 תנשב הצרא הלע .ןויצ
 ריכזמו תוצעומה-תירב ילוע ברקב ליעפ .רוביצ"שיאו
 .לארשיב ןויצ-יריסא ןוגרא

 יפארגויבוטואה ורפסמ םיחוקל ןלהל םיאבומה םיקרפה
 תאצוה ,טסורכ ףסוי תיסורמ םגרית ,"לַצב ףלוח ץונצנ"
 .ביבא-לת ,1981 ,"םע"רוא"

 ל

 וירוענב רבחמה

 םירוענו תודלי
 השמ 'ר ,יבא .תרוסמ תרמוש ךא ,תּואנק ידכ דע אל םנמא ,תיתד החפשמב ,קסנימב יתלדג
 הנושארה םלועה-תמחלמ ןמזב והשלכ שוכר רוּבצל חילצה ,ישעמו חקיפ םדא ,יקצֶבוקומ
 ונבשחנ ,1920 תנשב ,יטיבוסה ןוטלשה אוב םע .לודג אל יקסרוב לעבכ ססבתהו
 ךכב .םאלוה ,"קיבָשלוב" םשב התעמ הנּוּפש ,יקסרובה וליאו ,ונתיבמ ונשרוג ,"םינגרוב"ל
 ונייה .תויוכז-יללושמ רמולכ ,"םיצנָשיל"ל ונכפה ונאו יטסילאטיפאקה ונרָבִע םייתסנ
 -והותו ןברוח לש םינשה ןתואב תיללכה לרוגה-תנמ וז ,ינועבו תוקחדב ונלדגו םידלי העבש
 םירגובה םיחאהמ ורבעוה םידגבהו םיילענה .ןירכס לעו ןיבוס-םחל לע ונלדג .ילכלכ והובו
 קינעהל תשקיעה הפיאשה תינייפוא התיה תידוהיה םעה-תלדל םג ךא .םהמ םיריעצל
 .ללכה ןמ אצוי היה אל יבא .הקוצמה ףא לע ,הלכשה םהידליל
 ,םיידוהיה םידליה לככ ,ינאו ,יתרוסמה ידוהיה ךוניחה לע ץקה ץיקה םרט ןמז ותואב
 .דומלת הבישיב תחא הנש יתדמל ךכ-רחא ."רדח"ל יתסנכוה
 לש טנדוטס -- יטרפ הרומ יבא יל רכש ,תידוהיה דבלמ ,תיללכ הלכשה יל קינעהל ידכ
 תלחתהו יאבצה םזינומוקה ימי לש הז יסופיט טנדוטס .רוש השמ ,האופרה תטלוקאפ
 ,םיידוהי םידלי תצובק ,ונתוא דמיל אוה .תועורק םיילענבו טפורמ ןיגסב ךלהתמ היה פ"אנה
 .ותיחמל רשויב רכתשה הזה ינעה טנדוטסה .תיסור תורפסו הקיסיפ ,ןובשח
 תא יתמייס 1929 תנשבו ,תיעיבשה התיכל -- 1927 תנשב קר יתסנכנ יללכ רפס-תיבל
 .תונייטצהב ןוכיתה רפסה-תיב
 ילג לע ינא םג יתלטלטינ ,תורוסמה סרה לש םינמז םתואב םיבר םיידוהי םיריעצל המודב
 --ןמסיז בקעי -- ,"קנאי" םע יתנמדזנ זאו .תודעומ ינפ ןאל עדאש ילב תינויערה הכובמה

 תושיגפל ינאיבהש אוה .ונתונכשב ררוגתהש ,הינע החפשמל ןב ,יתרבחו בל-בוט ריעצ
 ."ריעצה רמושה" יאת לש תונושארה תוילאגיל-יתלבה
 ם"פמ םע "ריעצה רמושה" ההוזמ לארשיב ןאכ ?קסנימב תאזה רעונה-תעונת הגציי המ
 .ינמיו ילאמש -- םימרז ינש "ריעצה רמושה" תעונתל ויה היסורב .תיצוביקה התעונת םעו
 הזה םרזל .תוידמעמה לע רשאמ רתוי תוימואל-ללכה תומישמה לע שגד םָש ינמיה םרזה
 תורטמה ועבקנ 1923 תנשב "ריעצה רמושה" תעונת לש דוסיה תדיעוב .ינא םג יתכייתשה
 -יתלבה הנבימה יוניש ;תינחור הניחבמ ןהו תינפוג הניחבמ ןה ידוהיה םעה תארבה :ןלהלד
 .ידוהיה רעונל םיימואל םיכרע תיינקה ,לארשי-ץראב םיידוהיה םייחה שודיח ;ילאמרונ
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 .לארשי-ץראב םייח תארקל הנכהל דחוימ ךוניח -- "הרשכה" גשומה דלונ ןמז ותואב
 ונמצע לע לבקל ,ונחוכ תא לשחל ונלדתשה .תיכוניח תוליעפ התיה העונתה לש התרטמ
 .לארשי-ץראל הילעה -- תיפוסה ונתרטמ תא םישגהל לכונש ידכ ,ןוצרמ תעמשמ
 ופרטצהו הכפהמה תישארב היסור תא בוזעל וחילצהש ונירבח םע רשק םייקל ונלדתשה
 .ץראב שחרתמה לע העידי לכל ונאמצ ,תירבע ונדמל .לארשי-ץראב הדובעה ייחל
 וא ,"רעיל םילויט" םיכרוע ונייה ."אשיב אניע" ששחמ ,תּויאשחב ולהנתה וניתולועפ
 ונייה הקבוראמוק רעי לש חדינה ךבסב .'ץולסיבס רהנה לע תוריסב "םימימת" טיש-תועסמ
 ,רדס-יליגרת םיכרועו טרופס-יקחשמב םיקחשמ ,םיפנע-תוכוס םינוב ,םילהוא םימיקמ
 יפל ונדעצ .הָנאג וניתובל תא אלימו יטנמור הארנ הז לכ .תירבעב תודוקפ םיעימשמ ונאשכ
 לש הלודגה המישמה תא םיתרשמ ונאש ונבל לכב םינימאמ ונאשכ ,"ןימידלאמש" הדוקפ
 .ונמע תייחת
 אל ץמאמב ,תונטק תוצובקב .הקבוראמוק רעיב רמועב ג"ל םויב ונתוסנכתה ינורכזב התרחנ
 ונתצובק .םיינויצו םיירבע םיריש ונרש ,תורודמ ונכרע םשו ,רעיל ונכרד ונישע ,טלבתהל
 .יקסבוחיב הָּבַּב היה וכרועש ,ןטק ןיטֶלּויּב זא האיצוה
 ינוגרא לש היגולואידיאהש ךכב ובשחתה אל םה .תונוטלשה לש תופידרה ורבג 1929 תנשב
 ונממ ףדונש המ לכ :ךה-ונייה היה תונוטלשל .תיטסילאיצוס ,תינלמע התיה םיינויצה רעונה
 ןמסיז קנאי יכירדַמ םג רסאנ .םירסאמ ולחה .סואימ תמחמ הצקומ היה תונויצ לש חיר
 .םירחא םיברו

 רסאמו שופיח
 תלוברעמל יתכלשוהו םיניקתה םייחה קיפאמ סנואב יתקתונ ח"צרת 'ב רדא 'ו לילב
 .ינומכ םיליגר םייטיבוס םיחרזא ינוילימ וליפאו ,םיפלא תואמ וסכריפ הבש םימיאה
 .םהיניב שחלתהל וליפא וששח תוירבה .ןוחטב רסוחו דחפ לש םיקדיח היוור התיה הריואה
 ,תועומש ורסמנ ןזואל הפמ ךא ,םיקסופ-יתלבה םירוהיטה לע המואמ ועידוה אל תונוטלשה
 :הזב הז םיעגונ םניאש םיקיפא ינשב וליאכ ומרז םייחה .ינומלא וא ינולפ חקלנ הלילב יכ
 הדובעו םידומיל ,םיגשיה ,שמוח-תוינכָת םע םיססות םוי"םוי ייח ולהנתה ,יליעה ,דחאב
 ידכ ,בושחל אל ופידעה םהילעש םימויא םירבד וללוחתה ,יתחתה ,ינשב וליאו ,תירוביצ
 קיפאל עלקיי אל םלועל אוה יכ ומצע תא ענכשל לדתשה דחא לכו .תעדה ףרטית אלש
 ,המואמב םשא וניא אוה ירהש ,ותוא ףוקעי ,ףולחי ,ול עגונ וניא הז לכ יכ ,םויאה יתחתה
 ךרוצ שיש ,םינש ןתוא לש המימת הילשא .וב עגי אל שיא ,טקשב בשי םא ,ללכבו --
 .עגפיהל ידכ ,םשא תויהל
 ,ליגרכ םילהנתמ םיטנדוטסה ייח יכ הארנ ץוח יפלכ .קסנימ תטיסרבינואב םג שחרתה הז ךכ
 הצובקה ירבחל רבדה עגנ דוחיב .ודחפ תא וירבח ינפמ דחא לכ ריתסה ובל ןויבחב ךא
 תנשב דוע תונוטלשה ידי-לע לסוחש ,"ריעצה רמושה" רבעשל רעונה-ןוגרא לש הנטקה
 ונירבחמ םיברו ,זא דוע רורטה לחה ,תאזה הצובקל ונירוענ רחשב ונסנכנש ,וניפלכ .9
 המדנ םינש רובעכ .םהיתובקע ודבא םשו ,ץראה לש םינוש תווצקב ורזפתה םירחא ,ולגוה
 וזעה םיחרובה ,התיבה ורזח םהישנוע תא וצירש םישרוגמה .חכשנ ,קתתשה לכה יכ היה
 ."םתודלי תוגושמ" תא ןמזמ חוכשל וקיפסה תונוטלשה יכ הוקת ךותמ ,םהיבורקל רוזחל
 ,הז םע הז שגפיהל אל ינויצה ןוגראה לש רבעשל-םירבחה ודיפקה ,רמ ןויסנ ידומל
 ךרדב .םירבדב םיטעממו תקפואמ הרוצב והער תא שיא םיכרבמ קר ויה יארקא-תושיגפבו
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 היה הצובק לכבש ןֶויכמ ,תויפשנו תופיסא ,תושיגפ ינפמ ןמז ותואב תוירבה וששח ללכ
 אלש תרתוימ הלמ טולפל לולע היה ,ןיפוליגב דוחיב ,םדא לכו ,ןישלמ אצמיהל לולע
 ...תאז הנכס וזיא ,וניבה רבכ לכהו -- המוקמב
 .1938 סראמב 9-ל רוא העיגה "חכשנה ןובשחה" תא עורפל ינא-יתעש .ליעוה אל הז לכו
 םהשכ ,םיטסיק'צ העברא וסנכנ ןכמ רחאל .תלדה ירוחאמ לוק עמשנ "!היצילימ ,חותפל"
 םילפאה םהישעמ תא ליגרכ םיעצבמ הלא םישנא ."םידע"הו ןרצחה תא םהינפל םיפחוד
 ערקנש ,םדאה ונה הלילבש םושמ אלא ,םויה רואמ םישייבתמ םהש ינפמ אל ,תולילב
 לקו ,תוירזכאה םהידיב עשי-רסחו רתוי שלח ,הנישה ילבחמ רענתה אל ןיידעו םחה עוציהמ
 .חפ ול ןומטלו ותוא לבלבל רתוי
 ןמזמ אל התלחש ,הנטקה יתב תא ריעהל אל תוצרמנה יתושקב ףא לע .שופיחה ליחתמ
 ורתסוה ידגנ רתויב תוכתוחה תויארה יכ המ-םושמ םיענכושמ םה ,הנתיאל הבש אל ןיידעו
 תא םיכפוה ,הקבר הרהה יתשא תא םגו ,תקוניתה תא םימיקמ םה לכ םדוק .הדליה תטימב
 .ףרוח-ליל ותואב רדחב רק .םתוא םיששממ ,םירכהו תוכימשה תא םיכילשמ ,םינורזמה
 המוהמב תלכתסמו הרקה הפצרה לע הכורא הליל-תנותוכב הפחי תדמוע הנטקה הילופ
 האפק הקבר וליאו ,םילהבנ םידלי לצא קר תויוצמה ולא ומכ ,תולוגע םייניעב תאזה
 םירזופמה םיצפחה ןיב לטלטימ ינא .חלמ ביצנל הכפהש טול לש ותשא ומכ ,המהדתב
 ...הלצהה וישכע הנומט ןהב וליאכ ,יתב לש תומחה םיילענה תא תונתחדקב שפחמו
 .םהל וממיחש תומוקמהמ םתוא םירקועש םיבהוא םניא ,םעבטמ םינרמש םה םיצפח
 לכ תא םיאלממ ,וניניעל םיחפות ,םימשוגמ םישענ םה ,םהב סנואה ישעמ לע הבוגתב
 יכ יתרעיש אל םלועמ .םהמ יּונָּפ םוקמ ןיא .תוריינ ,םירפס .םיצפח ,םיצפח ,םיצפח .ללחה
 םהיתוניפב םייח םה :םדאה-ינב םג ךכ .םיצפח הברה הכ םנשי העונצהו הנטקה ונתרידב
 התא זא קרו ,םינומה-םינומה םיצצ דימו ,םוקמהמ םתוא רוקעל קר יד ךא .האור ןיאבכ
 .םה םיבר המכ ,ןיחבמ
 רשאכ ,תילרוג העש התואבש לע ,ימצע תא םימעפל חיכומ ינא ,תובר םינש ץקמ ,וישכע
 םולכ .םילבהל תונותנ יתובשחמ ויה ,יבורק ייחו ייח וסרהנ תונוטלשה לש סגה ףגמה תחת
 תורקיה םינפה תאו םיבורקה תוריקה תא וביבס האורהו ,ותנשמ התע הז ערקנש ,םדא לוכי
 אל ישוח ,אל ?הפשאל ךלשויו ,דולח רמסמ ומכ ,ןאכמ רקעיי טעמ דוע יכ דימ סופתל ,ול
 טולקל לגוסמ וניא םדאה לש וחומש םושמ ,םלועל הדירפ איה תאזש ללכו ללכ יל ושחל
 םירזופמה םיצפחה תומירעב יתלכתסה ,תולאשה לע תעדה-חסיהב יתינע .הזכ רבד
 ."?הז לכ בוש רדסנ ךיא" :יתבשחו
 והשמ רמול קיפסמ יתייה ,הלאה םילבהה לע יתבשח אלמלא יכ ןכתיי :רסייתמו רכזנ ינא
 .רתוי דוע םישק םינמז ואובי רשאכ רמשיהל ךיא ןהל ץעייל ,יתבלו יתשאל בושח
 לע יתשאמ רתוי יתעדי םולכ ?הל ץעייל יתלוכי המ .אושל רסייתמ ינאש יאדול בורק לבא
 ?דיתעה לש רידח-יתלבה הָטַעַמה ירוחאמ תאבחתמ איהשכ ,בורקמ הברָאש הידגרט התוא
 ?דיגהל המ זא עדוי יתייה םולכ ?והשמ הל רמול יל םירשפאמ ויה םולכ
 תצרופ ,םער תמולהכ ןמזה לכ הדמעש ,יתשא .הצוחה יתוא םיליבומו שבלתהל ילע םידקופ
 ןמזב ןנובתהש םיטסיק'ִצה דחא .םירורמת יכב הכוב איה םגו הילא הדמצנ הילופ .רמ יכבב
 :רמאו ושאר תא עתפל םירה ,הדליה יצפח תא קדוב אוהשכ ,יתבב ףרה ילב שופיחה
 ."רוזחי אוה רקובה תארקלו ,םיטרפ הלא יא ררבנ קר .תע םרטב ותוא ורבקת לא"
 ראש ודעצ ירוחאמ וליאו ,ינא יתעספ וירחא ,תלדה תא החוורל חתופ אוהשכ ,אציו
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 .םהידי-לע ומרחוהש םיבתכמו םינמוי ,םירפס לש תורורצ םיררוג םהשכ ,םיטסיק'צה

 ...דוע התוארל אל ילע רזגנש ,יתחפשמ הראשנ תלדל רבעמ

 ?ונמשא המב
 ותוא .וזל וז יניש ושקנ -- ירחא וקרטנ היתותלד .תינוכמ תדמוע תיבה די-לע .קד גלש דרוי
 לע יתעמשש םירופיס יסיסר קזבה תוריהמב ופלח ישארב .דחפ הנושארל יתוא דקפ עגר
 ורפיסו "םשמ" ורזחש "היאר ידע" ויה רבכ 30-ה תונשב .םייוניע ,תוריקח ,תוירזכא ישעמ
 םדא .םדאה לש ןוצרה חוכ תריבש לש ,ץחל תלעפה לש תוישפנהו תוינפוגה תוטישה לע
 ול ורשפאיו חונמ ול ונתיש דבלבו ונממ שרדנש המ לכ לע םותחל ןכומ היה הזכ רובש
 ךא .םימזגומכ הלאה םירופיסה תא ובשחו ונימאה אל םיבר .שגרדה לע ותניפב סנכתהל
 בוחרב ססונתהש ,קסנימב ּוא"ָפְג לש רדוקה ןינבה הארמל דרחנ יתייה יתודליב רבכ
 .ריעה לש ישארה בוחרה -- היאקסטיבוס
 ,ךורא ץע-לספס יתיאר .ינוריעה אלכה לש תימינפה רצחל ונסנכנ .םירוהרהל יאנפ ןיא ךא
 ותוחאו יקסבוחיב הַּבָּב :ילש םיקיתו םיריכמ םהמ העברא ,םישנא השימח םיבשוי וילעו
 ןיא ."ריעצה רמושה"ב רבעשל-םירבח םלוכ -- דנאפלג ןבוארו הניקסולג רתסא ,הינוס
 .ינפל רצק ןמז הנָה ואיבה םתוא םגש ,יל םיזמור םה לבא ,חחושל ונל םישרמ
 הלועפה תא יב םיעצבמ םש ,לודג-אל רדחל יתוא םיליבומו יל םיארוק תודחא תוקד רחאל
 לדבנה ,תומדו תויוכז לוטנ רוצי ,"הק-אָז"ל התכיפהו יתוישיא סרה לש ךילהתב הנושארה
 הצצה ללוכ ,הקידבו שופיח לש תילעוגו השיבמ הרודצורפ .רפסמב קר ול המודה רחאהמ
 ןודא תויהל תלדח :םדאה בלל רידחהל ידכ השענ הז לכו .ףוגל קינעה עבטהש םיחתפה לכל
 יל םישרמ ףוסבל .םיצורש המ לכ ךב תושעל רשפא וישכעו ,ספא ללכב התא .ךלש ךפוגל
 .םיסיכרהו םירותפכה לכ וכתחנ םידגבה ןמ :םדי הלח ךיצפחב םג יכ רבתסמ לבא ;שבלתהל
 רשאכ תדבוכמ הרוצב דומעל םדא לוכי םולכ :ידמל רהמ יתנבה תאז ?רבדה השענ המ םשל
 לש םירקמ ויה :הביס דוע יתיליג ןכמ רחאל ?ויסנכמ תא דבאי אמש עגר לכ ששוח אוה
 םדאל עייסל יושע היהש המ לכ תורוגח ,םיכורש :לכה לצונ ךכ םשל .אלכב תודבאתה
 .בוט ולוכש םלועל רובעלו תפותה םלועמ טלמיהל
 ךרד רהוסה ינפל יתשדשיד ,ילגרמ תולפונה ילענבו ינותחתב ,יסנכמב זחוא ינאשכ ,ךכ
 לש הינשה המוקל םיכורא תונורדסמב ינוליבוה הז ירחא .קסנימ אלכ לש תיקנעה רצחה
 .יזכרמה אלכה ןינב
 -לכ :שיא יתיאר אל ךא .רחא ריסא ,הארנכ ,לבּוה :םידעצ דה ןורדסמב עמשנ ןמזל ןמזמ
 יעבוכ תא ךשמ הרוגש העונתבו ריקה לא ינפשכ רהוסה יתוא ביצה ,םידעצ ועמשנש תַמיִא
 .ךשמנ היה עגיימהו רדוקה ונדעצמו ,קתתשמ לכה היה הז ירחא .יניע לע
 ףוסבל .רשפאה לככ רהמ רמגית תאז ךרדש ךכ לע אלא םלוח ךניא ,ךכ שדשדמ התא רשאכ
 החתפנ רשאכ .םיחירבו םילוענמ תקירח העמשנ .56 רפסמ אתה תלד די-לע יתוא ורצע
 טעמכו הרוחא יתעתרנ .האוצ לש חיר גופס ,שבועמ ריוא לג אתהמ ץרפ ,הדבכה תלדה
 םישנא ןיב ימצע יתאצמו -- המידק דועצל יתוא הצליא רהוסה לש ותפיחד ךא ,יתלפנש
 לע אלמ טיבע דמע תלדה די-לע .םיארפל םימוד ויהש ,רעיש-ילדוגמו הצחמל-םימוריע
 תא יתפחד ,ןווכתמב אלש וב יתלקתנ .םייעבטה ויכרצ תא וב השע םישנאה דחאו ויתודג
 ועמשנ רבע לכמ .הפצרה לע ופפוטצהש םישנאה ינפ-לע זתינ ןיחצמה לזונהו ,טיבעה
 .רבדה יתמשאב אל יכ וניבה לכהש ףא ,םיפודיג
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 לש רטמ ילע ךפשנ .אלכה אתב תוניינעתה דימת ררועמ "שפוח"ה ןמ התע הז עיגהש םדא
 והשימ ."שפוח"ב עמשנ המ ללכבו -- לכוא ימע יתאבהה ,יתמ ,יתוא וחקל עודמ :תולאש
 ,אתבש ןְןיכמ ,רותה יפל םיבשוי ויה םישגרדה לע .שגרדה הצקב םוקמ יל אצמנו ,תצק זז
 .שיא םישימחכ ונייה ,הנומשל דעונש
 ינשומ ירייש קר הלא ויה לבא .םושנל המב שממ היה אל -- קנחיאש יתששח הליחת
 דגונמ הכ אצמנ יביבס וישכע היהש המ לכ .םדא ייח לש םיילמרונ םיאנת לע םימדוקה
 םינוירטירקהמ הרהמ-דע יתררחתשה ךכב יתנחבהש אלב וליפאש ,הלאה םיגשומל
 יפכמ רתוי הברה לובסל לגוסמ םדאה יכ יל רווחתנ .ירשפא-יתלבהו ירשפאה לש םימדוקה
 .םירעשמ ונאש
 ץוחבמו תלדה החתפנ בושו ,אתה תילולפאב יִנפלש המב ןיחבהלו ששואתהל יתקפסה אל
 דכב םימ ואיבה םה .ךכ לע והמת אל אתה יקיתָו .קשכ אתה ךותל חנצש ,ןקז המינפ ופחד
 "םילגרמ"ה דחא אוה הזה ןקזה יכ יל וריבסה .וחור תא ובישהו ויתוקר לע וכפש ,חפמ
 ךיא יתנבה ,ורופיס תא יל רפיס ומצע "לגרמ"ה רשאכ ,ןמז רובעכ .םיבושחה םיילגנאה
 ויבורק תא תודחא םימעפ הזה שיאה רקיב הכפהמה ינפל .ולאכ תומשאה םיקרבפמ
 סיוג זאש תכתוח החכוה יהוזו .ןודנולב הירוטקיו הכלמה תיוולהב חכָנ 1901 תנשב ,הילגנאב
 ...לוגיר תומישמל יטירבה ןיעידומה ידי-לע
 הליל לכ ול םיארוק ויה .רתוי רמ היה ןקזה לש ולרוג ךא ,תחנ ןאכ הֶוְר אל אתל-ירבחמ שיא
 תוטירש ולוכ הסוכמ היה חרקה ושאר .תוומ דע טעמכ םהיתוכמ וב םיאילפמו הריקחל
 .םירמסמ ידוח לש תשרבמב "קוריס" :ללכושמ יוניע תובקע הלא ויה .םדב תומתכומ
 .םיפתרמהמ ,הטמלמ ועקבש םירקחנ לש תוחינגו תוקעצ יתעמש ןושארה הלילב רבכ
 .תותלדה די-לע ללכ-ךרדב םינָשי ויה םינוריטו יתייה "ןוריט"

 ומתס 1937 תנשב .הרקתה לעמ בוריקב יצחְ]נ רטֶמכ ,םילודג אל תונולח ינש ויה אתב
 ,"תויחצמ" ןיעכ ,םיעבר-השולש ידכ םישרקב אלכה-יתב לכב תונולחה תא םירהוסה
 .םויה רוא ישוקב רדח וכרדש רצ ספ קר וריאשהו
 עגרב ינליהבה הכ םארמש ,םינקדבעה םיארפה יכ ררבתנ .שדחה יבצמל יתלגרתה טא-טא
 יגיצנ ,רוציקב -- םודאה אבצה לש םידקפמ ,םיכנחמ ,םיאפור םלוכ ויה ,ןושארה
 .ינילאטסה רורטה לש ומעז ךפשנ הילעש םייניב-תבכש התוא ,היצנגילטניאה
 יתייה הז דבלמו ,"םש"מ תוירט תועידי םהל יתאבה ןכש ,הדהאב ילא וסחייתה אתל ירבח
 היה גהנמ .יעוצקמ היה הז ירהש ,הירוטסיההמ םיירהצה-ירחא תועשב והשמ םהל רפסמ
 .והשמ רפסל ורותב בייח דחא לכ :אתב
 ךכ ,סוחדהו ןיחצמה אלכה ריוא תא םושנל דומלל סונא יתייהש םשכ .יל קיצהל לחה בערה
 המואמב המוד היה אלש ,אלכה לש ליעגמהו לפתה לכואה תא עולבל דומלל בייח יתייה
 הכ השוחת שיגרהל םדאה ליחתמ אלכב תּוהש ימי המכ ירחא .םדא לש ילאמרונ ןוזמל
 .הביקה תא והשמב אלמיש דבלבו ,םעטה לע דוע ותעד ןתונ וניאש ,בער לש הפירח
 ברועמ סג חמקמ ,הכלהכ יופא וניאש ,יחולחל םחל םארג 600 דחא לכ םילבקמ ונייה רקובב
 -תחורא -- 12 העשב .רתוי רחואמ ונל םיאיבמ ויה םיחתור םימ .רכוס ןושיבגו ןיבוסב
 םיחתור םימ -- ברעבו .הסייד תצקו םימב ןחוד-יסירג לילב -- "הדנאלַאב" :םיירהצ
 .הסייד םימעפלו
 רסוח לש השוחתה תא יב ריבגה הז .הריקחל ללכב יתארקנ אלו הז רחא הזב ופלח םימיה
 תוביסנב .םויה רוא תא דוע הארי אל םלועל יכ ,ותוא וחכש יכ בושחל ליחתמ םדאה .אצומ
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 ,ץרחנ ילרוג יכ השגרהה יב הרבג םוי לכ .הלצה לעכ הנושארה הריקחה לע םלוח התא ולאכ
 .יתחפשמו יתיב תא דוע הארא אל ,בולכהמ דוע אצא אל יכו
 ,לבוקמכ .הנושארה הריקחה -- יאמ שדוח לש םינורחאה םימיה דחאב ,ףוסבל ,הנהו
 ינוליבוה םשל .ד"וקנ ןינבב אלא ,אלכב אל .רקובה דע הכשמנו הלילב הריקחה הכרענ
 םיבולכל םינפב תקלוחמ התיהש ,"ברועה" וניפב הנּוכמה ,אלכה לש הרוחשה תינוכמב
 ..."רשב" וא "םחל" תולודג תויתואב תבותכ האשנ ץוחבמו ,םיריעז
 אל יתטלחה ."תינויצולוביר-רטנוקה יתוליעפ" לע לכה טרפל וויצו ריינ-יפד המכ יל ונתנ
 רבח יתייה יכ יתבתכ רשאכ לבא .יכה ואלב רבתסמכ ועדי םירקוחהש המ תא שיחכהל
 יל וגיצה בושו בוש .יל וגעל ,1928/29 תונשב "ריעצה רמושה" ןוגראה לש רעונ תצובקב
 ךכ לע ? 1938 תנש דע תקסע תינויצולוביר-רטנוק תוליעפ לש םיגוס וליאב" :הלאשה תא
 .בישהל המ ,ןבומכ ,יל היה אל

 םייטיבוסה םירקוחה לש תוטישה ;תוריקחה ולהנתה ךיא טורטורפב ראתל יתעדב ןיא
 -- "תונידע" םיכרד ,ןבומכ ,וטקננ הלחתהב .שדחל המ יפב ןיאו ,םיבר ידי-לע רבכ וראות
 יראוצ לע הבינעה יכ ,יתשגרה .תוצרמנ תוכמ ללכל םירבדה ועיגה ןכ-ירחא ,רוונסמ רוא
 .ינממ ערפיהל ידכ ,יתויודעל ללכ םיקוקז ויה אל םירקוחה יכ ,רתויו רתוי תקדהתמ
 .והשימ דועו והשימ דוע השרפל רורגל ידכ קר םהל תושורד ויה תואדוהה
 לע בושחל יתיברה ,םידודנה תולילב ,אתב ןכ-ירחאו תוריקחה לש תויפוסניאה תועשב
 םוניהיגל עלקיהל לולע ,םירחא ייחל םימוד וייחש ,ליגר םדא ךיא ךכ לע תוהתל ,ירבע
 ,המשא אלב םימשא ןיאש תקסופ-יתלב "חומ-תפיטש"ב יב החפוטש הנומא רודח .הזכש
 .ינודקפש תורצלו "יתמשא"ל רוקמה תא ,יבש "ערה שרוש" תא תושאונ יתשפיח
 רּובּו שפיט הזיא .בוקנָּפּורק ,ילש רקוחה היה "תוילשאה תגפה'"'ל רתויב בוטה אפורה ךא
 שקיב אל ףא אוה .יהמ תונויצ גשומ םוש ול היה אלש העש ,םינויצ לע הריקח להינ !היה
 ,לוגירב תואדוה ונתאמ טוחסל -- דבלב תחא המישמ ול התיה .רבדה-שרוש דע תדרל
 .תוצירחב דקָש תאז ותמישמ יולימ לע .תינויצולוביר-רטנוק תוליעפבו הלבח ישעמב
 םע תובתכתה" :ילש "השרפ"ב ישחומ דחא טרפ תוילילה תוריקחה תחאב הלעוה ףוס-ףוס
 הז המ" .ייחל לע בוקנפורק רטס יתבושתל תוכחל ילבו "?ימל ?בתכ ימ ?תלהינ הניתשלפ
 ."?תנווכתה םיימָש הזיאל ?תורידנ םיתעל שמשה העיפומ ונימָשב :בתוכ התא
 בוקנפורקו ...קנאי ירבחל ,לארשי-ץראל 1936 תנשב יתרגישש בתכמ היה ולצא קיתב
 ."?תבתכ םיימש הזיא לע" :ךכ ידכ ךות חרצו ינתוכהל ףיסוה
 יעָמשכ ,יקור תא עלוב ינאש האר רשאכו ,םינוש םילכאמ ןונזמהמ איבמ היה םימעפ
 ."לכה לוכאל לכּותו -- םּותח" :עיצמ היה ,בערמ םיכתחתמ
 ...דמעמ זא יתקזחה ךיא ,ינהימת
 תורבעה ירחאו ,תוכמב תווּולמ רופס ןיאל תוריקח ירחא .ףוס ןיא דע וכשמתה ץיקה ישדוח
 ןבואר ,הָּבַּב -- םימדוקה ירבחמ םידחא םע דחא אתב ףוסבל יתאצמנ ,את לא אתמ תובר
 .הניקסולג רתסא לש הלעב ,ץנימ קחציו
 .המייתסנ ונלש השרפב הריקחה יכ םיחוטב ונייהו תופסונ תוריקחל ונארקנ אל ץיקה ףוסב
 ואב עתפל .תוחכוה רסוח בקע ררחושיו עשפמ ףחכ רכּוי יכ ובל קמועב הֶויִק דחא לכ
 ףוטש ,ירמגל תוצע-דבוא רזח הבב .וניכיח ,הלילה לכ ונָשי אל .הריקחל הָּבַּב תא ואיצוהו
 אל ונאש ,רבעשל-ונרבח יקסנֶסּוס קילָמ םע הריקחה-אתב ותוא ושיגפה יכ רפיס .תועמד
 רבכ הארנה יפכ קילֶמש םיניינעב תולאש קילמל גיצה רקוחה .רסאנ אוה םג יכ ללכ ונעדי
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 לגרמ ,קילמ ,אוהש עבנ יקסנסוס לש תובושתהו תולאשהמ .תומדוק תוריקחב םהילע דיעה
 .וננוגרא ירבח לכ ,הָּבָּב םג קסע הזבו ,הניתשלפל ויתועידי תא יאשחב ריבעמ היהש ,ילגנא
 אל הריקחה ףוסב .וניניב תובתכתהלו תוידוס תועידי תרבעהל ןפוצב םישמתשמ ונייה ונלוכ
 .יכבב ץרפו לבלבתה קילמ "!קילמ ,בבגמ התא םילבה הזיא" :וילא ארקו דמעמ הּפּב קיזחה
 ןיאל ונחור תא ךדכיד הּבַּב לש ורופיס .רדחה ןמ הבּב תא שריג רקוחה ,הקספנ הריקחה
 לע הכפהתנ הרעקה -- הנהו ,ולולסמל רוזחי לכה ,בורק שפוחהש ונייה םירובס .רועיש
 :ןֶרּושי ימ ויתואצותש םושיא-בתכ תונוטלשה וקרבפי יקסנֶסוס לש ותודע ךמס לע .היפ
 .היריב גרוהל-האצוה וליפא וא תובר םינשל רסאמ-תפוקת
 רשא םדאש ונעדי .םדאה םֶלַצ תא שממ ודביאש םירוצע ונברקב ויה .דואמ ונבער ונלוכ
 עשפ לכב "תודוה"ל ,שרדייש המ לכ הריקחב דיגהל לולע בער תמחמ תלפרעתמ ותרכה
 .קרמ-תחלצ וא םחל-תסורפ תאז תרומת ול וחיטבי םירקוחה םא ,השע אלש
 התיה ראשה לכו ,תוירגיסה תא קר םיריצעל םירסומ ויה ונל וריבעה םיבורקהש תוליבחהמ
 50 לע הלוע וניאש םוכסב תורָּפּומ ויה םיפסכ תורבעה .המצעל תחקול אלכה-תּושְר
 ."םיישיאה וניתונובשח"ב ודיקפה אלא ,ונל ורסמ אל םיפסכה תא לבא ,םילבור
 ונלבס לכהמ רתוי ךא ,םיניכ ושחר ,בר ךולכל ררש ,ויתסב ונוריבעה וילאש ,יקנעה אתב
 ונחוליש זא היה וניתומולח איש .שפוחה לע ןמז ותוא דוע בשח אל ונתאמ שיא .רוקהמ
 .םילבסנ םויקה יאנתו "דובעל רשפא" ,ורמא ךכ ,םש ןכש ,הנחמל
 לש תדחוימה הדעוה תטלחה יל הרסמנ ובש "שולת" לע םותחל יתארקנ רבוטקוא תישארב
 לשב תודימה ןוקיתל ינלמע הדובע-הנחמב םינש שולש ךשמל רסאמ ילע רזגנ :ד"וקנ
 תודוהלו חומשל ילעש יל רמאנ יתהימת לע הבוגתב ."תינויצולוביר-רטנוקה יתוליעפ"
 ויה ,ימע זא ונודינש םישנא 800 ללכמ ,ןכאו .יל קספנש הזה "יתודלי"ה דָעּומַה לע לרוגל

 .וזכ הרצק ןישנוע-תפוקת םהל הקספנש םידחא קר

 1925 טסוגוא ,קסנימב ינלמע-ימואלה ריעצה-רמושה לש םירבח תצובק
 הצרא ותיילע ברע בוקינ'צולומ םולש 'חהמ הדירפ"םוליצ

 .קיבורוב השמ ,(ןשוש-ןבא) ןייטשנזור המלש ,ןהכ ילא ,יקסנֶסוס קילָמ :הנוילע הרוש ,לאמשל ןימימ
 לאירבג ,ץיבוקלו ףסוי ,ץיבוניבר לואש ,(ןידָי) בוקינ'צולומ םולש ,בולרֶּפ .י ,(ךירדמה) ןהכ ןמלז :הנותחת הרוש

 אריפש
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 קסנימב תינזיטרפה המיחלהו תרתחמה ,האושה

 רבח היה ,1925-ב הצרא הלע ,קסנימב דלונ (1973-1906) ןהכ דוד ,רבחמה
 לש ושומימ לעפמב היחה חורה היה ןהכ דוד .(דוחיאה) דורח-ןיע ץוביק

 ,ונרפס לש ויכרכ ינשל רמוחה תיברמ תא סניכש -- אוה ."קסנימ רפס"
 האושה לע ,הז קרפ בתכ ףאו ,תויודעה לש יראה-קלח תא םידעה יפמ םשר
 אשונב תוטרופמה תויודעה תא המידקמה תללוכ הריקסכ ,קסנימב תרתחמהו
 ותומ ינפל םיטעמ תועובש ,זא םתניתנכ סופדל םיאבומ םירבדה .ונרפסב הז
 .הכאלמה לש המוציעב ,םיכרד-תנואתב תע אלב

 האושב קסנימ
 ,הל תוכומסה תוידוהיה תוליהקבו קסנימ תליהקב האושה תפוקת לע רפוסי הלא םיקרפב
 ,ינלופה-יסורה םולשה םתחנ הבש הנשה ,1920 תנש ןמל יטיבוסה ןוטלשה םוחתב ויהש
 .עבק םש יטיבוסה ןוטלשה השענ וירחאלש
 "קסנימ ָאטעג" :ראילומס שריה ירפס -- שידייב :רוא ואר הז אשונב רפסמ םירפס קר
 ."לבויה רכיכמ דּוא" :ןייטשנירג בקעי לש ורפס -- תירבעבו "סעטאל עלעג ןָא ןדיי"ו
 .שיא 5000 הנמ עובקה בצמה ליח .יצאנה ןוטלשה ימיב בר יגטרטסא ךרע עדונ קסנימ ריעל
 םינוגראו תוקלחמ האממ רתוי ריעב ונכש ןכ .םילייח ףלא 60-50 ונח ריעבש םינמז ויה ךא
 הטמ ,"רובא" ;יאבצה לוגירה לש הטמ ,"רטנצ" :םכותב .יאבצה הנחמה םע םירושק ויהש
 קלח ;"דנאלסוא" תיאבצה תירחסמה הרבחה תלהנה ;םינזיטרפב המחלמל ד"ס לש
 אבצה ילייחל םייובשה הנחמב .םינוש םייאבצ תודסומ דועו ךיירה לש תבכרה תלהנהמ
 .שיא ףלא 140 ויה קסנימ די-לע םינמרגה וזכירש םודאה

 םילודגה תואטיגהמ היה אוה .תואטיגה ראשמ הנוש תמיוסמ הדימב היה קסנימ וטיג
 ידיחיהו -- וב וזכור שיא ףלא האמכ -- יטיבוסה חטשב םינמרגה ידי-לע ומקוהש רתויב
 םג ,הנבלה היסורב תואטיג דוע ומקוה ,םנמא .םייתנשמ הלעמל ,ךשוממ ןמז םייקתהש
 דוע ומיקה אל ןכמ רחאל .דואמ רצק היה םמויק ןמז ךשמ לבא ,קסבטיוובו קסיורבובב
 ךומס תושובכה םירעבש םידוהיה תא דימשהל וגהנ אלא ,יטיבוסה חטשב תואטיג םינמרגה
 .דועו בוקרחב ,בויקב וגהנ ךכ .המש םתשילפל
 וחפוסש םיחטש ,קוטסילאיבו הנליו תואטיגבש הזמ הנוש .היה קסנימ וטיגב רטשמה םג
 תודועתה יפל .הינמרגו היסור ןיב ןילופ תקולח תנש ,1939 תנשב תיטיבוסה היסורל
 ויחש הלא ,רמולכ ,םייטיבוסה םידוהיה ןיב תינדפק הלדבה ולידבה םה יכ ,רבתסמ תוינמרגה
 םיחטשה ןמ ,תיברעמה היסורוליב ידוהי ןיבל ,ןילופ תקולח ינפל יטיבוסה ןוטלשה תחת
 .1939 תנשב קר היסורל וחפוסש
 וב ורקיב תופוכת .םיינמרגה הלבחה יבר דחוימב וניינעתה קסנימ וטיגב יכ ,איה הדבוע
 ."יפוסה ןורתפ'"'ל תינויסנ הדבעמכ שמיש קסנימ וטיגש ,ןכתיי .ןמכייא םגו ךירדייה ,רלמיה
 תינומה תודגנתהו ירמ תעונת םש המק ותמקה תישאר םעש ךכב דחייתה ףא קסנימ וטיג
 תיתרתחמה העונתה לכ לע החורמ הליצאהו םיפלא ןמזה תצורמב הפיקהש ,םינמרגל
 .תיללכה תינזיטרפה המחולב הל דבכנ קלחו ,הנבלה היסורב
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 תודועתה .1 :השולש םה תורוקמה .םיבורמ םה וז הפוקת לע רמוח ףוסיאב םיישקה
 .האושה ילוצינ לש תויודעה .3 .םייטיבוסה תורוקמה .2 .תוינמרגה
 ןויכרא לש לודג קלח לפנ ,עודיכ .רתויב לד אוה קסנימ וטיג לע ינמרגה דועיתה .1
 יכ וניויק .םיעדוי ונא ןיא ,הז ןויכרא לש ולרוגב הלע המ .םיטיבוסה ידיב קסנימב ופאטסגה
 יעשפ רקחל ,תוצעומה-תירבב הינמרג-ברעמ לש תוטילקרפה םעטמ תחלשמה רוקיב םע
 םנמא ופסונ .התדבתנ וז הוקת .םהב רזעיהל לכונש םיפסונ תורוקמ רוא וארי ,םיצאנה
 ישנא לע ,טארנדויה לע תועידי ופסונ אל לבא ,הדמשההו תויצקאה לע תועטוקמ תועידי
 םג דוע םייק וניא ךכ לע רמוחהש ,ןכתיי .'וכו ,ופאטסגה תוריקח לע ,ורסאנש תרתחמה
 .םינוש םיבושיח ךותמ םש "ומלענ" תובר תויצאנ תודועתשו ,תיטיבוסה היסורב
 תודועתה ראש ןיב :הז שקיהמ דומלל ילוא ןתינ הינמרג-ברעמב אצמנה רמוחה תולד לע
 ריעה תפמ םג האצמנ הינמרג-ברעמב םיצאנה דגנ םיטפשמהמ ץראב "םשו די"ל ועיגהש
 םלועה-תמחלמב ינמרגה שוביכה תפוקת ,1918 תנשמ איה הפמה יכ ,ררבתנ .קסנימ
 םיינמרגה םינויכראבו ,1918 תנשב קסנימב םינמרגה וטלש םישדוח העשת קר !הנושארה
 םלועה-תמחלמב קסנימב ינמרגה ןוטלשה תפוקתמ וליאו .וז הפוקתמ ריעה תפמ הראשנ
 .וז ריע לש הפמ םוש הרתונ אל ,1944-1941 ,םינש שולשמ הלעמל הכשמנש ,הינשה
 יבג לע תויוגייתסה ךות םהב עייתסהל שי .דואמ תקפקופמ םייטיבוסה תורוקמה תונימא .2
 וב םילח םעפב םעפכ .ירוטסיה דועיתב רומג לוזלז םזיטיבוסה לצא חוור .תויוגייתסה
 םיקומינ ךותמ -- םימעפל ,ןיעל םיארנ םייתגלפמ םיבושיח ךותמ תומאתהו םייוניש
 .םיישיא םיקומינ ךותמ ןכו ,ונתאמ םימלענ
 םסריפ ,וקנ'צבארק -- היסורוליבב ירמהו תיתרתחמה העונתה רקחל םיחמומה דחא
 ןוחריב .הנוגראו תינזיטרפה העונתה לע רפס םיעדמל תיסורוליבה הימידקאה תאצוהב
 -- ל"נה רפסה לע תרוקיב תמישר העיפומ 6 רפסמ 1959 תנשמ "יסורוליבה טסינומוקה"
 רפסמ היה וקנ'צבארק יפל .םיזגמ רבחמה יכ םש רמאנ .םינזיטרפ סנכב ועמשנש םירבד
 וילע החתמנ ןכ .םינזיטרפ ףלא 17 קר םש ויהש דועב ,ףלא 47 קצאשוא זוחמב םינזיטרפה
 תמקהב תיטסינומוקה הגלפמה לש עירכמה הקלח תא ךרוצה יד טילבמ וניאש לע תרוקיב
 ,םינלופ :םיסורוליבל ץוחמ םירחא םימואל ינב תופתתשה לע רפסמ וניא ןכו .תרתחמה
 ידוהיה םואלה ינב לש םקלח תמלעה לע קר .םידנלוהו םיראטאט ,םיניארקוא ,םיסור
 ...לבוק ןוחריה ןיא תרתחמב
 תורפסב םילעהל םייטיבוסה תונוטלשה לש ךירדמה וקה טלוב תיטיבוסה תורפסה לכב
 םתופתתשה תא אליממו ,היסורוליבב םידוהי לש םמויק תדבוע תא היפרגוירוטסיהבו
 םינשב היסורוליבב תיממעה תינזיטרפה העונתה" רפסב .תיצאנ-יטנאה תרתחמה תעונתב
 הימידקאה די-לעש הירוטסיהל ןוכמה תאצוה ,"הלודגה תדלומה תמחלמב 1
 םהיניבו תרתחמה יליעפ לש תומש 2,200 םיטרופמ ,1967 קסנימ ,היסורוליב לש םיעדמל
 רפסב שי ןכ .העונתה לש הגהנהה ישנאמ אל םלוכו ,רורב ידוהי לילצ ילעב תומש 257כ קר
 ,ןירוז .נ.ס ,ידוהי דחא קר תומשה תואמ ללכב .תבכרה ינלבח תוצובק לש תדחוימ המישר
 1971 תנשב הלע ןירוז) 106 'סמ תיתחפשמה םינזיטרפה תדיחי דקפמ ןכמ רחאל היהש ימ
 .(ץראל
 האושהמ רמוחה לא השיגל יטיבוסה רקוחה ידיבש תובורמה תויורשפאה תורמל
 ןוכנ רוריבל םייביטקייבוא םיישק םג םימייק ,םייטיבוסה םינויכראב רומשה תרתחמהמו
 תמחמ הפוקת התואמ בתכב וראשנש םיכמסמה רפסמ אוה טעומש םושמ םג :תודבועה לש
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 ראשנש אלב וספתנש תרתחמ-תוצובק לש תילאטוטה הדמשהה בקע םגו ,היצאריפסנוקה
 .ןהיתולועפ לע דיעהל לכויש םייחב שיא
 תרתחמה תעונתב םידוהיה לש םקלח ןויצ יבגל הבוטל המ-יוניש לח 1962-1959 םינשב קר
 לש םקלח תוצעומה-תירבב רוא וארש םירפסב רכזוה ולא םינש עבראב .תיצאנ-יטנאה
 ימיב םידוהיה לש דחוימה םלבס לע םירמאמ ומסרופ וליפאו ,םיצאנה דגנ המחולב םידוהיה
 תוינידמב טלתשהו רזח הרהמ-דע .אתחנתא אלא וז התיה אל ךא .ינמרגה שוביכה
 .תרתחמב םידוהיה לש םקלח תמלעה לש וקה םימוסרפה
 םינזיטרפהו םימחולה ןמ םיבר ועיגה ץראל .ךרע-בר רוקמ ןה האושה ילוצינ תויודע 3
 ןוכמה לש הפ-לעב דועיתל רודמה ידי-לע םהמ תויודע ובגינוו ,הביבסהו קסנימ-וטיג יאצוימ
 תויודעל ףסונ ,תויודע 30-מ הלעמל וזכור .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב וננמז תודהיל
 ."תשרומ"בו "םשו-די"ב תויוצמה
 ןמז ובגינ תויודעה לכ :ולאה תויודעה לש ןתונימא יבגל תומיוסמ תולבגמ ןנשי ןאכ םג ,ןכא
 דע לכ .םידעה לש םנורכזב תודכּועה ןמזה ךשמב ושטשטינ אליממו ,תושחרתהה ירחא בר
 אוה .תעטוקמ חרכהב ןכ-לע איה ותודעו ,הבורקה ותביבסב וא ול ורקש תודבּוע לע רסומ
 הכרעהה :דועו .עוריאל עוריא ןיבש ןילמוגה-יסחי תאו תויושחרתהה ףקיה תא עדוי וניא
 לכה יכ איה ,םיצאנל תודגנתהלו ירמל עגונש המ לכ יבגל דוחיב ,האושה ילוצינ ןיב תחוורה
 לע וז הכרעהל שי םימעפ ,ןכא .הזרפה םושמ ךכב שי יכ חינהל ריבס .םידוהי ידי-לע עצוב
 -- וטיגב אל -- קסנימ ריעב םינושארה תרתחמה ינגראממ דחא ,לשמל ,ךכ .ךומסתש המ
 םימעפלו (הליהת) "הוואלס" היה תרתחמב ויוניכ .ץניזאק יאסיא םשב םדא היה
 םוש היה אל דוחיבו ,וילע םיבר םיישיא םיטרפ תיטיבוסה תורפסב ןיא .(חצני) "טידָאּבופ"
 םתייתנ ותודליב .קוטסילאיבב דבע המחלמה ינפלו סדנהמ היה אוה .ידוהי ותויה לע זמר
 שוביכה ןמזב 'ץיבונאראב די-לע הרייעב וא רפכב התיה ומא .םימותי-תיבב לדּוגו ויבאמ
 .19427-ב גרוהל אצוה אוה .תבכרה ילעופ םע םירשק רשקש ןושארה היה ץניזאק .יצאנה
 .ןומא-יאב וירבד ולבקתנ ,ידוהי היה ץניזאק יכ ןעטו קסניממ שדח הלוע ץראב עיפוהשכ

 8 'סמ "דנַאלמייה שיטעווָאס" תרבוחב ,הנהו
 ריכזמל יכ רמאנ ,140 דומע ,1970 תנשמ
 הגלפמה לש (םוקרוג) ינוריעה | דעוה
 יאסיא ,תרתחמב קסנימב תיטסינומוקה
 גרוהל אצוה ;1910 דלונ) ץניזאק 'ץיבולוואפ
 ,8.6.1965 םוימ הדוקפ יפל ,קנעוה (2
 םש רומא ןכ ."תוצעומה-תירב רוביג" ראות
 םושירל הכשלה) ס"גאז תודועת ךמס לע יכ
 'סמ ןוכיתה רפסה-תיב תדועתו (יחרזאה בצמה
 ראותה תקנעה .ידוהי אוה ץניזאק קסנימב 1
 םנמא ,ץניזאקל "תוצעומה-תירב רוביג"
 הברה תובישחה לע תדמלמ ,רחואמב
 תרתחמל םייטיבוסה תונוטלשה םיסחיימש
 .קסנימב
 םוחתל ץוחמ האושה תפוקתב יח ץניזאק

 יפכ ,העודי התיה אל תידוהיה ותוהז .וטיגה ץניזאק 'ץיבולוואפ יאסיא
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 .ךכ לע עדי אל ,קסנימ-וטיגב תרתחמה ינגראממ ,ראילומס םג .תרתחמב םג ,הארנה
 -טסינומוק ותויהמ ,האושב םידוהיה תייעבל בל-תמושת דחיי אל ומצע ץֶניזאק
 ."טסילנויצאנרטניא"

 ץראב םיאצמנה רבעשל"םינזיטרפ .ָאבּוק יצאנה ראסימוק-לרנגב תושקנתהה יבגל ןידה אוה

 .הידוהי התיה תשקנתמה יכ םינעוט
 ןואיזומ קסנימב םייק הנה .האושה לע רמוח טוקלל תויונמדזה ונחנזה ונא םג יכ ,דוע ףיסונ

 .ידוהי רודמ םג וב היה ותעשב .תודגנתההו ירמה תעונת לעו ,הלודגה תדלומה תמחלמ לע

 ,ריעבו קסנימ וטיגב תרתחמה תמקהב ברה וקלח תא םיכירעמ םיטיבוסה םגש ,ראילומס .ה

 .ול ןתינ אלו ,ידוהיה רודמב רמוחה תא קודבל 1962 תנשב קסנימב ורוקיבב הצר

 ויה ,םיניקת ויה תוצעומה-תירבו לארשי ןיב םיסחיה רשאכ ,רבעב יכ ןכתיי תאז םע לבא

 ףא ותעשב .ידוהיה רודמב םיגצומה תמישר תא תוחפל ונתושרל דימעהל םיתואנ םיטיבוסה

 ,קסנימ וטיג לע טרס רוביצ-ישיאו םינמזומ ינפל לארשיב תיטיבוסה תורירגשה הנירקה
 תוחפל וא טרסה קתעה לבקל ץמאמ ונישע אל ןאכ ףא .האושהמ םירידנ םימולצת וב ויהש

 | .ובש םימולצתה תמישר

 קסנימ וטיגב םידוהיה רפסמ

 ןיסולכואה דקפימב עייתסהל היה רשפא ? 1941 תנשב קסנימ וטיגב םידוהיה רפסמ היה המ
 אל ויתואצות לבא ,ןילופמ םיחטשה חופיס ינפל ,1939 תנשב תוצעומה-תירבב ךרענש
 .םויה דע ומסרופ
 -תירבב תוימשיטנאה לע ורפסב עיגה ,תוצעומה-תירב תודהי רקוח ,ץראווש ןומולס
 הז רפסמ םא .המחלמה ינפל קסנימב םידוהי ףלא 90 לש רפסמל ןיפיקע יבושיחב תוצעומה
 קסניממ האושה ילוצינ .הזמ בר היה 1941 תנשב קסנימב םידוהיה רפסמש ירה ,ןוכנ
 ,רפפוק ר"ד .1940-1939 םינשב םיידוהי םיטילפב לפיט ריעב ידוהי תיב לכ יכ םירפסמ
 הטיסרבינואב תיפארגוילביבה הקלחמה דבוע תעכו ,קוטסילאיבב םיטילפה דעו רבח רבעשל
 תונוטלשה יפלכ וגציימ היה דענהו ,םיטילפ ןוגרא םקוה קוטסילאיבב יכ רפסמ ,תירבעה
 םיחטשה רבעל ןילופב ינמרגה שוביכה יחטשמ הלודגה החירבה ןמזב הז היה .םייטיבוסה
 םירושיא ןתונ היה דענה .קוטסילאיבל ועיגה םידוהי יפלא תואמ .תיטיבוסה הטילשבש
 םיבר םישדוח ךשמב .םיטסינומוק םהש דשח בקע ינלופה ןוטלשה תקעמ ולבסש םיטילפל
 חטשל רבעמה תא םהיאשונל ורשפיא םהו םיטיבוסה יניעב הלא םירושיאל ףקות היה
 םיבר םידוהי ורבע ךכל ףסונ .וטיגב ךכ-רחא וראשנו קסנימל ועיגה םהמ םיפלא .יטיבוסה
 שובכה חטשה ןיב לובגה רגסנשמ .םדעב ובכיע אל תונוטלשהו ,יסורה חטשל םירושיא אלל
 ןוישר לבקל היה השק לובגה רבעמ רחאל םגו ,ורבועל השק היה ,יסורה חטשה ןיבל
 .תיטיבוס ריעב עקתשהל
 ינפלמש לובגה רמשנ ןיידע ,1941 ינויב ,תיטיבוס-תינמרגה המחלמל םינושארה םימיב
 קסנימל תוכומסה תורייעהמ רפסמ םיריעצו ,הרימשה הלטוב רפסמ םימי רובעכ קר .9
 ראשכ ,קסנימ וטיגב ךכ-רחא וזכור םה ףא .הב וראשנו ריעל ועיגה רבעשל ינלופה חטשבש
 .םידוהיה
 לע םיבר תשורח-יתב ,תינמרג-תיטיבוסה המחלמה ץורפ םע ,יטיבוסה ןוטלשה ריבעה ןכ
 תשורח-תיב קסנימל רבעוה הנליוומ .היסור ימוחת לא ,רבעשל ןילופ יחטשמ םהידבוע
 .םידוהי םייפלא ,רעושמכ ,םהבו ,וידבוע לע וידאר יטלקמל
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 םירפסמה תא םינוכנכ תוארל "יפוסה ןורתפה" תילגנאב ורפסב הטונ רגנילטיר רקוחה
 השוביכו ריעה תצצפה ירחא ,וראשנ קסנימ ריעב יכ ,רצלאה לרנגה לש ונמויב םיאבומה
 238 ריעב ויה ,המחלמה ץורפ ינפל ,יטיבוסה ןוטלשה ימיב .םיבשות ףלא 100 קר ,רומגה
 לע .ףלא 35-30 היה ריעב זא וראשנש םידוהיה רפסמ יכ קיסמ אוה ןאכמ .םיבשות ףלא
 :הומת רבדהו .1968 תנשב העיפוהש ,ורפס לש הינשה הרודהמב םג רזוח אוה תאז הסריג
 ,רגנילטירד אבילא ,חינהל ךירצ םולכ ,ףלא האמכ היה המחלמה ינפל קסנימ ידוהי ןינמ םא
 םרטש םיחטשל עיגהלו תיזחה יוק תא רובעל וחילצה םידוהי ףלא םישישמ הלעמל יכ
 דגנ םיטפשמב ,הינמרג-ברעמב טפשמה-יתב לש דועיתה יפל ?םינמרגה ידי-לע ושבכנ
 תא ךכל ףרצל םאו .םידוהי ףלא םיעבשמ הלעמל קסנימ וטיגב וחצרנ ,םיצאנה םיעשופה
 םידוהיה רפסמש ירה ,תונושה "תויצקא"ב םיחצרנה רפסמ לע ומסרופש םירפסמה
 .רגנילטיר בקנש רפסמהמ הברהב לודג ינמרגה שוביכה תעל ריעב וראשנש
 עיפוהש "קסנימ לע רפסנ" יסורה ץבוקב .םירחא םירפסמ ומסרופ תיטיבוסה תורפסב
 םינזיטרפה-דקפמ םג .םידוהי ףלא 100 וזכור קסנימ וטיגב יכ רפוסמ ,1966 תנשב
 הימידקאה תאצוהב עיפוהש ,"תינזיטרפ הקינורכ" ,ויתונורכז רפסב רבדמ בוסאשפּוא]
 המלש יטיבוסה-ידוהיה יאנותעה .קסנימ וטיגב םידוהי ףלא האמ לע ,1959 תנשב תיאבצה
 120 ויה קסנימ וטיגב יכ ,8 'סמ תרבוח ,1969 ,"דנַאלמייה שיטעווָאס"ב בתוכ ץיבוניבר
 .םידוהי ףלא

 לש לודג דעצמ ,16.7.44 םויב ,ךרענ (4.7.44) םודאה אבצה ידי-לע ריעה רורחש ירחא
 ריעה רורחש לע הדות-בתכמ חסונ דעצמה לש ומויסב .םיפלא תורשע הנמש ,םינזיטרפ
 ופרשנו ולתנ ,וחצרנ קסנימ ריעב יכ ,רתיה ןיב ,רמאנ ובו ,"ןילאטס ףסוי ינואגה גיהנמל"
 ולבוה ןכ .וטיגב ואלכנש שיא ףלא 50 םללכבו ,םיצאנה ידי-לע םיוולש םיבשות ףלא 0
 ,גרובמאה :ברעמהמ קסנימל ואבוהש םידוהי ףלא 40 םש ולסוחו קסנימ די-לעש רעיל
 8-7 רחאל ,רושיא אצמנ קסנימב ולסוחש םייברעמה םידוהיה רפסמל .'זדולו השראו ,ןילרב
 .הינמרג-ברעמ לש תויטפשמה תודועתב םג ,םינש
 ימיב יכ ,רעשל שי .וחצרנש םיוולשה םיבשותה ףלא 150 ןָינמב לולכ ימ ,טרפמ בתכמה ןיא
 השוביכ דעו 23.6.41-ה ןמל ,ןהירחאלש תינומהה החירבהו ריעה לע תודבכה תוצצפהה
 תואמ ולתנ ןכ .םיבר םידוהי םללכבו ,םישנא יפלא וגרהנ ,28.6.41-ה םויב םינמרגה ידיב
 םיצאנה וכרע ָאּבּוק ראסימוק-לרנגב תושקנתהה רחאל .ופאטסגה ידיב ולפנש תרתחמ ישנא
 ריעה יבשות ןיב תוינומה תויצקא וכרענש ,ךכל זמר ןיא .םישנא תואמ וחצרו ריעב חבט
 םירוזאו םירפכ לא תוינמרג ןישנוע-תוחלשמ לע רפוסמ תיטיבוסה תורפסב .וטיגל ץוחמש
 םג "םיוולש םיבשות" לש הירוגטקב וללכנ םאה .םינזיטרפה תטילשב ויהש םיסורוליב לש
 ?ריעב וחצרנש םודאה אבצה לש המחלמ-ייובש
 -- םיטיבוסה ידי-לע בוקנה רפסמהמ לודג היה קסנימ וטיגב םיחצרנה רפסמ יכ רעשל שי
 .ףלא 0
 ץרפ לש ורפס לע ודבועב קדב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ ,קורמש .ח רוספורפה
 "יטיבוסה רפוסה" תאצוהב רואל אציש ,(תורודה דעצמ) "סעריוד ןופ טָארט" ,שיקראמ
 יכ ,הנקסמל עיגהו תוצעומה-תירבל ץוחמ ומסרפתנש הזה רפסה לש תואחסונ ,1966 תנשב
 לש ידוהיה םאצומ תטלבהמ ענמיהל םייטיבוסה םירפוסל ורוה תיטסינומוקה הגלפמה ישאר
 וא םיוולש םיבשות לש הירוגטקב םתוא לולכלו ,תוצעומה-תירבב האושהו המחלמה יללח
 ךירצו רתומ ןאכש ,םייברעמ ,םייטיבוס אל םידוהי לע לח הז רבד ןיא .םייטיבוס םיחרזא
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 תונברקה יבגל וז םוסרפ-תוינידמ לש המעט .םילסוחמה לש ידוהיה םאצומ תא שרפל

 -תירבב תונוטלשה ולחה המחלמה רחאלש הז םג ,ראשה ןיב ,היה המחלמב םיידוהיה

 ודגנתה תוצעומה-תירב תא םיסלכאמה םינושה םימעה לכ יכ הדגאה תא ץיפהל תוצעומה
 היסולכואה לש תילאטוט הדמשה הענמש איה תאזה "םימעה-תווחא"ו ,םיצאנה םישבוכל
 דימשהל ושקיב אלא ,םידוהי םה רשאב םידוהיב ועגפ אל םיצאנה יכ ונעט דועו .תידוהיה
 .הללכב תיטיבוסה היסולכואה תא
 םוימ ונוילגב רסומ ,"ובולס ָאיוקסּור ָאיּובונ" ,קרוידוינב "םינבלה" םירגהמה ןותע
 .םידוהי ףלא 100 וחצרנ קסנימ וטיגב יכ ,5
 ףלא 80 לע ,1946 תנשב עיפוהש ,"קסנימ וטיג" שידייב ורפסב רסומ ראילומס שריה
 ףלא 90 ויה קסנימ וטיגב יכ רמא 1967 תנשב ץראב ורוקיבב .קסנימ וטיגב ויהש םידוהי
 ,םידוהי ףלא 120 ויה קסנימ וטיגב יכ ,םינעוט ץראב םיאצמנה האושה ילוצינ .*םידוהי
 .ודמשוה םלוככ םבורו ,תוחפל
 :ךכ םירבדה תולשלתשה תרייטצמ הפ-לעב תויודעמו בתכב םינוש תורוקממ
 םויב לילכ השבכנ ריעה .תינמרגה היריואה ידי-לע ריעה תצצפה הלחה 23.6.41 םויב
 וצרפש תופירשהו תוצצפהה .תיטיבוסה היסורל תינמרגה השילפל יעיבשה םויב ,1
 םיטעמ .לגרב ךרדל ואצי תוחפשמ-תוחפשמ .תינומה החירב הלחה .ריעב תומָש ושע
 לש םיהובג םידיקפ .תונוטלשה ידי-לע ןגרואמ יוניפ לכ ךרענ אל .תבכרב חורבל וחילצה
 אל סויג יבייח וליפא .המויא התיה המוהמה .םהיתוינוכמב וחרב ד"וקנ ישנא ןכו הלשממה
 .םהיתודיחיב ובצייתהש ,םוקמ-תבריקב ונח םהיתודיחיש ,םיטעומ םיניצקל טרפ ,וסיוג
 המיאה אלו תינומהה החירבל םרגש אוה תוצצפהה ינפמ דחפה יכ םינעוט האושה ילוצינ
 אל לבא ,םידוהיב םיצאנה תוללעתה לע םיטילפ יפמ ועמש םנמא םידוהיה .םיצאנה ינפמ
 ,םתא רומש היה ןיידע הנושארה םלועה-תמחלמ ןורכזש ,םישישק םידוהי .ךכב ןימאהל וצר
 תונותעה םג .םהידי-לע ריעה שוביכ ימיב ,1918-ב םינמרגה םע ורדתסה הפי המכ ורפיס
 ,בוטולומ-פורטנביר םכסה תמיתח םוי ,1939 טסוגואמ לחה .תאז הילשא החפיט תיטיבוסה
 .םיצאנה יללעמ לע תועידי תצפה הרסאנ .תונותעב יצאנה םזישאפה לע תופקתהה וקספ
 ? םיצאנה לש םביט לע דומעל םיטיבוס םידוהי ולכי אופיא ךיא
 תיזחה יוק תא רובעל וחילצה םיטעמ .םיבר תונברק ולפנ םיחרובה ןיבמ יכ רעשל שי
 ושבכנש םיחטש ,קסבטיו-קסיורבוב ןוויכל םיחרובה הלא ויה .יטיבוסה םוחתל עיגהלו
 ,הבקסומ-בוסירוב ןוויכל םהינפ ויה םיחרובה בור .םינמרגה ידי-לע םישדוח המכ רובעכ
 תא םהינפב ומסחו םתוא ומידקה םיינמרגה םינחנצה יכ ,םהיתובקע לע רוזחל וצלאנ הלאו
 .קסנימל ורזחו ,תועובש יבג לע תועובש ,ךרד-אל-ךרדב ולטלטינ ךכו .ךרדה
 ,ץיבונהכ השמ .תועדה תוקולח תינמרגה השילפה ימיב םידוהיל יטיבוסה ןוטלשה סחי לע
 אציש ,םיידוהיה םינזיטרפה לע ורפסב עבוק ,ץראב יחה ,תידוהיה תינזיטרפה העונתה רקוח
 אישנ לש הָינפ יטיבוסה וידארב העמשוה המחלמה ץורפ םע יכ ,שידייב ,הילטיאב רואל
 ןומולס .תיזחה יוק תא רובעל םהל רוזעלו םידוהי ליצהל ,רוביצה לא ,ןינילאק .מ ,ר"ססס
 .וז העומשל דוסי ןיא יכ ,ןעוט ,ץראב תעכ אוה םג ,תוצעומה-תירב תודהי רקוח ,ץראווש
 ןמיס ןיא ,םינפ-לכ-לע .תאזה הקסיפה תא ץיבונהכ .מ טימשה תירבעל ורפס םוגרתב םנמאו
 ילוצינ םינעוט תאז תמועל .המחלמה רחאלש תיטיבוסה תורפסב ןינילאק לש וז הינפל רכזו

 ויה אלש םידוהיה םיבר ,םילוצינה ירבד יפל .טארנדויב רוידה תקלחמ לש םירפסמה לע ךמתסמ ראילומס *
 .טארנדויב םימושר
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 םידיקפה לכ לע ,הלשממה-שאר זא ,בוטולומ דקפ המחלמה ץורפ םע יכ ,ץראב האושה
 םידוהיה ועבת המחלמה רחאל ,םנמאו .הלהב ררועל אלו ,חורבל אל ,םהיתומוקמב ראשיהל
 .םהיתומוקמב וראשנו בוטולומ תדוקפל ותייצ םה רשאב ,םלרוגב תדחוימ תובשחתה
 ורזח וא וראשנ המחלמה ינפל קסנימב ויהש םידוהיה בור יכ ,אופיא ,אצוי ליעל רומאה לכמ
 .םיצאנה ינרופיצל ףרט ויהו ,ריעל

 קסנימב וטיגה תמקה

 ריעה לא .לילכ ריעה השבכנ 28.6.417ב .ריעל ינמרגה ץולחה-ליח סנכנ 26.6.41 םויב רבכ
 תומדקתהה ללגב רוזחל וצלאנו הבקסומ ןוויכל וחרבש ,םיטילפ לש םרז רהנ הסורהה
 לע ,ינמרגה אבצה תונוטלש לש הדוקפ המסרופ 13.7.41 םויב .יצאנה אבצה לש הריהמה
 ורבעוה םירבגה .תיקלח התיה תובצייתהה .50 דע 16 ליגמ םירבגה לכ לש תובצייתה תבוח
 מ"ק 7-6 לש קוחירב ,םש ויה .ידזורדב םודאה-אבצה ייובשל זוכירה-הנחמל ךומס האלכמל
 ןתינ אל .דוחל םידוהי-אלו ,דוחל םידוהי .ןוימה ליחתהו ,המחלמ-ייובש ףלא 100 ,ריעהמ
 שגינש ימ לבא ,'ץולסיווס רהנה די-לע היה הנחמה ,ןכ לע רתי .םימ אל םגו ,םישנאל לכוא
 ,םידוהיל היובחה האנשה טלבתהל הלחה הלא םיאנתב .םוקמב וב הרונ רהנהמ םימ בואשל
 .םודאה אבצה לש המחלמה-ייובש ברקב םג הטשפש
 םימו לכוא בינגהל וחילצה ,תוידוהיה םג ,םישנה .תונדפקב רמשנ אל ידזורדב רגסהה-הנחמ
 וז ךרדב .וקלתסהו םישנל ושפחתה ,הנחמהמ קלתסהל םירבג ולחה טאל-טאל .הנחמל
 הנשמ-ןגס םהיניב .תרתחמה לש ישארה ןיערגה תא ךכ-רחא וויהש הלא הנחמהמ וקלתסה
 .ןא'ז -- םש ויוניכו תרתחמב לעפש ,ןיקשובאק
 ואצוה םקלח .רהוסה-תיבל ורבעוה םידוהיה .םירצונה םיבשותה וררחוש ןמזה תצורמב
 הלא לכ וררחוש ,"5 ָאפורג-ץאזנייא" לש 21 'סמ העדוה יפל .וררחוש םרתיו גרוהל
 .תילילפו תיטילופ הניחבמ םתורשכ תא קפס לכל לעמ וחיכוהש
 25.7.41 םוי דע .ויתולובג לעו םידוהיל וטיגה תמקה לע הדוקפה המסרופ 20.7.41 םויב
 לטוה .וטיגל ץוחמ היה ודרשמש ,טארנדוי םקוה .וטיגב זכרתהל םידוהיה לכ ויה םיבייח
 םידוהיה לע היצובירטנוק הלטוה ןכ .םהירוגמ םוקמו וטיגל םירבועה לכ תא םושרל וילע
 ןושארה יצאנה ןויסנה הז היה .וטיגל םידוהיה תרבעה ןומימ םשל לבור 300,000 לש ךסב
 ,ידוהי גרהנ םשו הפ .םידוהי תחיצרב םג לחוה .םידוהיה תאמ ךרע-יצפחו םיפסכ תטיחס לש
 םידוהי .הנחמל ץוחמ לא תידוהיה היצנגילטניאה תא איצוהל ולחה .תידוהי החפשמ החצרנ
 םויב ולסוח ָאפורג-ץאזנייאה לש 32 'סמ העדוה יפל .םש ורונו רחא םוקמל ולבוה הלא
 םיאפורל טרפ ,היצנגילטניא :השיגדמ העדוהה .היצנגילטניאהמ םידוהי ףלא 1
 חתנמ -- ןמרטיס רוספורפ :םש-יעודי םיאפור םג וחצרנ ןכמ רחאל ךא .האופר-ידבועו
 תולחמל החמומ -- ןיקרובד רוספורפ ,םיניע-תולחמל החמומ -- ןיגרוח רוספורפ ,עדונ
 םע וירשק לע חצרנ ,ידוהי וניאש רשפאש ,בומולק אפורה .גולוקינג -- ץיברוג ,םידלי
 .רעיל עיגהל וחילצהש םידדובל טרפ ,וחצרנ םיאפור תואמ .תרתחמה
 םג םיצאנה ידי-לע הסנכוה קסנימ וטיגל .1941 ילוי ףוסב םייתסה וטיגב ריעה ידוהי זוכיר
 ןכ .דועו (ןֶמּוהיא) ןֶאוור'ִצ ,'ץיבולימס ,הדזוא :ןוגכ ,הביבסה תורייע לש הטילפה תיראש
 .תינלופה היסורוליב תורייעמ םיטעמ אל וטיגה ךותל וננתסה
 ,הבקסוממ ןחנצ ,בוסאשפּואו לש ורפסב .1941 רבמבונב ולחה תונגרואמה תויצקאה
 הקינורכ" -- "בומורג" תרתחמב ויוניכש ,קסנימ תוביבסב םינזיטרפ תדיחי דקפמ
 :קסניממ היסור השא לש הרופיס אבומ ,1959 תיאבצה הימידקאה תאצוה ,"תינזיטרפ
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 םהש -- ךכל הדיחיה הליעהו .םייטיבוס םישנא לש םד היוור ןבא לכ .שממ םוניהיג -- קסנימב וטיגה"

 םע תורמשמ ףקוה וטיגה .םידוהי ףלא האמכ וטיגב תויצאנה תויחה ורגס ריעה לש יברעמה קלחב .םידוהי

 .ףלא 15-כ היה םרפסמ .םש ורונו וטיגה ךותמ םידוהי יקני'צוט ריעה רברפל ואצוה 7.11.41-ב .הירי-תונוכמ

 .שארמ ונכוהש תולודג תוריפח ךותל וקרז תויווגה תא

 םויב דוע .וטיגה לכ תא ףיקה אוה םעפה .28.7.42 םויב םייטסישאפה םיניילתה וכרע רתויב ירזכא חבט

 28.7.42 םויב בצייתהל םידוהיה לכ לע יכ ,תונוטלשה םעטמ העדוה וטיגב םיתבה תוריק לע וקיבדה 12

 הנושארה םעפה וז ,גרוהל אצּוי -- עיפוי אלש ימ .טארנדויה די-לע ,לבויה-רכיכב רקובב 9.00 העשב

 םשג דרי 28.7.42 םויל רוא .תואבל םידוהיה וכיח טטרב .תובצייתה-יא לע גרוהל האצוהב ומייא םיצאנהש

 28.7.42 םוי לש ורקובב הדובעל אצי חילצהש ימ לכ .ןנכותמה םויאה רורטה תונברקל עבטה דפס וליאכ ,ףטוש

 -לע ףפוטצה םיפלא להק .ליג לדבה ילב ,םיאצמנה לכ חוכב וזכור םירהצה דע .וטיגב תוקירס ולחה .וטיגל ץוחמ

 ישאר לכ םיבוסמ ויה ודי-לע .םינדעמ סומעו טשוקמ לודג ןחלוש דמע הכרדמה די-לע בוחרב .טארנדויה די

 ומיקה ןחלושל ךומס .וק'צנבו גרבנטוג וירזועו ,רלדיר -- טנאדנמוקה ,ָאּבּוק -- וטיגה לע הנוממה :םיניילתה

 להק ינפב םואנל ותוא וחירכה םייטסישאפה םיניילתה .טארנדויה שאר ,הפי רוטיזופמוקה -- המבה לעו .המב

 םיכילומ םיצאנה יכ שיגרה הפי .ער לכ םהל ושעי אל םינמרגה יכ ,םהל חיטבהו להקה תא עיגרה אוה .םיפלאה

 תא םינמרגה וחצרי תויצ-יא לש הרקמב יכ ,היה חוטב .הלצהל השולק הוקת ול התיה ןיידע לבא ,ללוש ותוא

 ,םירבח" :קעצו ופורגא תא םירה הפי .קנחה-תוינוכמ תועיפומ רכיכה תוניפב יכ הפי האר ומואנ ידכ ךות .םלוכ

 לכל חורבל ליחתה ןומהה .העמשנ םיפלא לש הקעצ ."םירוראה םיניילתה ,ונלוכ תא וחצרי םה .םכתא יתילשה

 וחצרש ירחא .םוקמב-וב תירזכא הרוצב חצרנ הפי .םיחרובה לע שא ריטמהל ולחה הירי-תונוכמ .םידדצה

 .םירגובמהמ ודירפה םידליה תא .םינקזו םישנ לש ךורא רות ךרענ ."רדס" גיהנהל םיטסישאפה וחילצה ,תואמ

 -תויח .םהידי תא ודירוהו ,הז בצמב דומעל םידליה ולכי אל בר ןמז .תומרומ םהידיו םייכרבה לע םתוא ודירוה

 ושלת ,וקעז תוהמאה .םיניכסב םתוא וטחש וא ,הכרדמה ינבאב םהישאר תא וצצורו םידלי וספת םדאה

 ןמאה .םישוחה דוביאל דע תוקעוזה םישנה ישארב ימוג-תולקמב ד"סה ישנא וציברה חור-רוקב .ןהיתורעש

 לכ .קנח-תינוכמל והוסינכהו וילע ורבגתה םה ,ויפורגאב ס"ס ישנא לע רעתסה ,בורוז ,היסורוליב לש יממעה

 .ךרעה-ירבד תא ודדשו וטיגב םיתבה תא ס"סה ישנא וצרפ רקובב .ןלולסמב קנחה-תוינוכמ וכישמה הלילה

 ךשמנ םימי העברא .םיאפורהו םידבועה ,םילוחה לכ תא וטחשו םילוחה"תיבל וצרפתה םירוכיש ס"ס תצובק

 קנחה-תוינוכמ לע דחפב ולכתסה קסנימ ריעה יבשות .וחצרנ םייטיבוס םיחרזא ףלא השימחו םירשע .חבטה

 ."בושו ךולה יקני'צוטו ץניטסורטל ןכרד תושועה

 התיה בוסאשפּואו לש ורפסב רפוס הילעש היצקאה
 בוש .7.11.41 םויב היצקאה התיה הינפל .תישילשה
 םויב הירחאו .וחצרנו וטיגה ךותמ םידוהי ואצוה
 וחצרנ בוש .תפסונ היצקא -- ב"שת םירופ ,2
 המקוהש הבצמה ךכ לע הדיעמש יפכ ,םידוה י 0
 םויב יכ םינעוט קסנימ ילוצינ .ןכמ רחאל חצרה םוקמב
 .םידליו םישנ ,םינקז רקיעב :םידוהי 7,000 וחצרנ הז
 ךירדייה םג .חצרה םויב ריעב חכנ ןמכייא םיחבטה"בר
 .וז הטיחש רחאל םוי ריעב רקיב
 ח"ודה ןלהל .תפסונ הלודג היצקא 1942 ילוי ףוסב
 לא ,אָּבּוק ,הנבלה היסורל ראסימוק-לרנגה חלשש
 :הגירב הזול ראסימוקסכיירה ,וילע הנוממה

 הפי השמ
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 31.7.42 קסנימ

 חרזמה תוצראל ךיירה ראסימוק דובכל

 הזול ךירנייה לשומה

 הגיר

 ידוס

 הנבלה היסורל ראסימוק-לרנגה
 ג/42/507 גננ לשומה הקלחמ
 3428 .ס.פ
 ...ריכזהל אנ הבושתב

 .הנבלה היסור בחרמב םידוהיה דגנ תולועפו םינזיטרפב המחול :ןודינה

 יטיבוסה חטשב ןהו רבעשל ינלופה חטשב ןה ,םידוהיה יכ ררבתנ הנבלה היסורב םינזיטרפה םע תויושגנתהה לכב

 -אבצה ישנא םעו תינלופה תודגנתהה תעונת םע תופתושב ירמה לש םיירקיעה םיאשונה םה ,בחרמה לש רבעשל

 .חטשב םילעופה הבקסומ לש םודאה

 ןיאש ,הנושאר הגרדממ תיטילופ הלאש איה ,קשמה ללכל הנכסה רואל ,הנבלה היסור תודהיב לופיטה ןכל

 .תיטילופ תואר-תדוקנמ םג םא יכ ,אדירג תילכלכ הניחבמ הרתופל

 לנולוק ,ךוארטש םיטפשמל ר"'ד ד"סה לש ץרמנה להנמה ,רננצ ס"סה לש הדגירב דקפמ םע םיפטושה םינוידב

 םידוהיה ודמשוה זוחמה-קסנימ רוזאב .םידוהי 55,000 ונלסיח םינורחאה תועובשה 10 ךשמב יכ ררבתה ,ס"סה

 -- םינולס רוזאבו ,םידוהי 16,000 ולסוח הדיל ינלופה רוזאב .הדובעל םדאה-חוכב עגפי הזש ילבמ ,לילכ

0. 

 .ךכ לע ונעדוהש יפכ ,יקובולג זוחמב םידוהיה לוסיחל וניתונכה וערפוה םייאבצה תונוטלשה תוברעתה ללגב

 .רבכמ וננכית תיפוסה םתדמשה תאש ,םידוהי 10,000 ,ונתא רשק לכ ילב ,םמצע תעד לע ולסיח ל"נה תונוטלשה

 ,םינקז רקיעב ,םייסור םידוהי 6,500 םהמ .ךרעב םידוהי םיפלא תרשע 28-29.7.42 :םימיב ולסוח קסנימ ריעב

 דקתשא רבמבונב "ררהיפ"ה תדוקפ יפל ונילא וחלשנש ,'וכו ןֶמְרבִמו ןירבמ ,הניוומ םידוהי רתיהו ,ףטו םישנ

 קדורגובונל סחיב רבדה ןכו .םידוהי יפלא המכ לטנמ ררחוש קצול זוחמ םג .הדובעל םירשכ דוע ויה אלו

 םייח דבלב ריעה 'ץיבונאראבב .ץיבצנאהבו 'ץיבונאראבב םיילקידאר םיעצמא תטיקנ דוע ונינפל .הקייליוו
 .שפנ 9,000 אבה שדוחב לוסיחל ודעונ םהמ ,םידוהי 10,000דכ

 ויהש ,םייסור תוידוהיו םידוהי 6,000-כ םייחב וראשנ םדבלמ ,הינמרג יאצוי םידוהי 2,600 וראשנ קסנימ ריעב

 ."היצקא"ה ןמזב םהלש הדובעה-תומוקמב םיקוסע

 תובכרה ידיקפתו שומיחה תיישעת יכרצ לש תורבטצהה רשאב ,לודג םידוהי זוכיר לע קסנימ רומשת אבהל םג

 .התע-תעל תאז םיבייחמ

 תא םצמצנ ,היהי ירשפא םאו .ךרעב םידוהי תואמ הנומש הדובע-חוככ ס"סה ידי-לע ושרדיי הלועפה יפנע רתיב

 .שפנ 500 ידכ דע רפסמה

 לש םירוזאה 10 רתיבו םידוהי 8,600 :ריעה קסנימב ונדי-לע תומוזיה תויצקאה רמג רחאל וראשיי ךכיפל

 .םידוהי םיפלא תעבשכ -- זוחמ-קסנימ םידוהימ ררחושמה רוזאה ללוכ -- בחרמה

 ,רתוי םיענ היה ד"סלו יל .תידוהיה היסולכואה לצא דעס אוצמל דיתעב ולכוי םינאזיטרפהש הנכסה הפלח ןכל

 לש ירקיעה קיסעמה ,אבצה לש ויתושירד אלול ,הנבלה היסור בחרמב םידוהיה לכ תא ןיטולחל לסחל ,ןבומכ

 .התע-תעל ודבוכי אבצה לש תויחרכהה תושירדה .םידוהיה

 יחולשמ תלבוה :איהו תפסונ הסמעמ הנבלה היסורב ד"סל תפסוותמ ,תודהיה יפלכ תיעמשמ-דחה ונתדמע חכונ

 רתי םישנאה לש םיישפנהו םייסיפה םהיתוחוכ תא חתומ הז רבד .םדעי לא ,םירקבל םישדחתמה ,ךיירהמ םידוהי

 .הנבלה היסור בחרממ םיעבונה םהידיקפתמ םתוא קיחרמו ,הדימה לע
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 דע תוחפה לכל ,קסנימל םידוהי יחולשמ קיספמ ,ודיב רבדה םא ,ראסימוקסכיירה היה ּול הדות-ריסא יתייה

 ירמה תעונתבו םינאזיטרפב המחולל ד"סה תוחוכ אולמל קוקז ינא .םינאזיטרפה תנכס לע רבגתהל חילצנש

 .הז בחרמב תיסחי םילדה ד"סה תוחוכ תא אלמ קוסיע םיקיסעמ םהינש .תינלופה

 ררהיפסכיירה תארוה אלל יכ ,ךוארטש ר"ד ,ס"סה לנולוק קדצומ סעכב יל עידוה קסנימב היצקאה רמג רחאל

 ריואה-ליח יכרצל השראוומ םידוהי 1,000 לש שדח חולשמ עתפל עיגה ,ראסימוק-לרנגה תעדוה אללו ס"סה לש

 .רוזאב

 קיספהל ,בחרמב רתויב ההובגה הרשמה אשונכ -- ךכ לע קרבמ חלשנ רבכ -- ראסימוקסכיירה תא שקבא

 .הלא ןוגכ םיחולשמ דיתעב

 לע ךורע ןיאל הלועה תיטילופ הנכס הווהמ אוה .הינמרג לש הביוא ,יסורה ידוהיה ומכ קוידב אוה ינלופה ידוהיה

 ,ראסימוקסכיירה םע םואית ילב ,יחרזא ןוטלש רוזא לע ,ןפואו םינפ םושב ,ליטהל ןיא .יעוצקמ לעופכ וכרע

 בחרמה ןוחטב תא םינכסמה ,ריואה-ליח לש וא אבצה לש םיתוריש תודמע ללגב ,רחא םוקממ וא ןילופמ םידוהי

 .וב תפטושה תיטילופה הדובעה תאו

 אלל ,ונילא עיגיש םידוהי לש חולשמ לכ דימ לסוחי אבהל יכ ,הנבלה היסורב ד"סה דקפמ םע םיעד"םימת ינא

 .הנבלה היסורב ףסונ טקש-יא עונמ ןעמל ,ונתא םואית אלל וא ונילע םירישיה םינוממה לש תשרופמ הדוקפ

 הנבלה היסורל ראסימוק-לרנגה

 ָאּבּוק
 (328 הדועת ,גרבנרינ יטפשמ לש רמוחה ךותמ)

 :בושילאכימ רפסמ ,2 'סמ תרבוח ,1960 תנשמ "ןאמינ" יסורה ןוחריב

 אבוה אוה .סָאה ץנארפ לראק ןיילתה ,היסורוליב ידוהי לש םיחצורה דחא לע די םישל ונחלצה 1945 יאמב"

 :ותודע ןלהלו 1946 ראוניב יאבצ טפשמל

 ונשמתשה .ריעב וטיגה לוסיחב הרזע םשל םישנא השיש לש הצובק שארב 1942 ילוי שדוח ףוסב קסנימל יתעגה

 תא .םויב תועיסנ 6-5 הקיפסה תינוכמ לכ .תוינוכמ 70 ףרה ילב ודבע .םימי 4 הכשמנ הלועפה .קנח-תוינוכמב

 םשו ריעל ץוחמ םתוא ונלבוה .תוליגר אשמ-תוינוכמ לע ונסמעה קנחה-תוינוכמב לסחל ונקפסה אלש םידוהיה

 ."ּןרּונ

 לארנג -- רלמיה לש יאבצה שילשה לע (11 ןכנימ) ןכנימב טפשמה-תיב לש ח"וד ונידיב
 .(30.9.1964 דע 19.4.1963-מ ךשמנ ןכנימב טפשמה) ףלוו וטוא ךירדירפ לראק
 :רַָמאנ (תינמרגמ םוגרת) המשאה-בתכ לש 142 דומעב

 תואמ וקזחוהו וקחרוה ,םשאנהו רלמיה ורקיב ובש ,קסנימב םייחרזאה םייובשה הנחממ ורחבנש תונברקה"

 .גרוהל האצוהה תא להינ הז ירחאו ח"וד שיפכָארב ר"ד רסמ רלמיה עיגהב .גרוהל האצוהה םוקממ םירטמ

 :הנכוהש ,הריפח ךותב תורושב הטמל םהינפו בכשל םתוא וחירכה .ךרעב רסירת לש תוצובקב ואבוה םישנאה

 ודמעש םירוי י"ע בוש וחצרנו םד-תובז תופוג לע ובכש םהירחא םיאבהו ,ורונ םה הז בצמב .ינומה רבק רותב

 ."שא" תדוקפ יפל וריו הריפחה ךרואל

 ורכזוהש תודדועמ םילמב 8 'סמ "ודנאמוק-ץאזנייא"ה ישנא לא רלמיה הנפ תינומהה גרוהל האצוהה רמג ירחא

 יכ ,דואמ ךירעמ אוה השקה םתדובע תאש (רענעמ) "םירבג"ל ריבסהל לדתשה רלמיה .שיפכָארב ר"ד י"ע רבכ

 "תדלומלו םעל השודקה םתבוח םיאלממ םה" הדמשהה תודוקפ לש לעופל האצוהה י"ע

 רבמטפסו ילוי ןיבש הפוקתב 26.5.8.8 לש םיעוריאה ןמוימ תועדוהמ םיעטק םג איבנ
 .קסנימ ריעב םירחא םייצאנ םיגיהנמו רלמיה ורקיב רשאכ ,1
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 .(ר"ססס) 126.5.5.ת . יעוריאמ ימוי ח"וד

 .(המחלמה לש ןושאר םוי ,22.6.1941 ןמויה תועדוה לש 1 'סמ) 1941 ילויב 9-מ 17 'סמ העדוה

 םיינלופה םיקלחב עפפורג-ץאזנייא תולועפ לש ללוכ ןושאר ח"וד .קסנימ התיינח םוקמ ,"(?" עפפורג-ץאזנייא

 .הנבלה היסור לש םייסורהו

 םירנויצקנופה הנבלה-היסורב תומוקמה לכב ולסוח (ךיירה ןוחטבל ישארה דרשמה) 8 511 לש תוארוה יפל

 .עבקנ םרט םילסוחמה רפסמ .ל"נה תודוקפה יפל וגהנ םידוהיל סחיב .הגלפמהו הנידמה ןונגנמ לש

 13.7.1941-מ 21 'סמ 2655 תעדוה

 םייחרזא םייובש הנחמ אבצ תודיחי י"ע הנושארל םקוה קסנימב .קסנימ -- התיינח םוקמ .8 עפפורג-ץאזנייא

 תא קורסל ושקבתנ "הדשה תרטשמ" םע דחי עפפורג-ץאזנייאה .םירכזה םיבשותה לכ טעמכ וקזחוה וכותבש

 םירבוע םיראשנה .ילילפהו יטילופה ןבומב םירשכ םהש קפס אלל וחיכוהש םישנא קר התע דע וררחוש .הנחמה

 .ולסוח םידוהי 1050 .תואצותל םאתהב םהב ולפטיו תינדפק הקידב

 ,םירנויצקנופ ,םיילילפ :הנחמב וראשנש םידוהי-אל לש לוסיחב לחוה .גרוהל האצוהל סוי-םוי םיאבומ םיפסונה

 .םידוהיה לש ינוציח ןומיסו וטיג רודיסב לחוהו טארנדוי םקוה ךכל ףסונ .'וכו םינאיסא

 19.7.1941-מ 27 'סמ 11055 העדוה

 .תומישר יפל םירתואמ השעמ תעשב םיספתנ םניאש הלא .םוי-םוי םיכשמנ םילוסיחה 8 עפפורג-ץאזנייא

 .םש רתתסהל םיסנמו תורעיל וחרבש םידוהי ואר םירקמ המכב

 23.7.19417-מ 31 'סמ 110558  העדוה

 .בוסירוב -- התיינח םוקמ .2 עפפורג-אזנייא

 םיקזחומה םיחטשב בצמהו חורה-ךלה

 תא וריבגה -- גרוהל תואצוהה דוחיב -- םידוהיה דגנ םירומחה םישעמה .תוקפאתהב התע דע הגהנ תודהיה

 .םייביסרגא תויהל םיסנמ םה .רכינ ןפואב ינמרג-יטנאה חורה-ךלה

 24.7.1941-מ 32 'סמ 655ת תעדוה

 .השרוא -- םוקמה .8 עפפורג-ץאזנייא

 .(םיאפורל טרפ ,'וכו ןיד-יכרוע ,םירוספורפ ,םירומ) תידוהיה תיטנגילטניאה הבכישה לכ התעמ הלסוח קסנימב

 28.7.1941-מ 36 'סמ העדוה

 .קסנימב המוקמ .8 עפפורג-ץאזנייא

 ,םיילילפ ,םינכוס ,םייטסיבשלוב םירנויצקנופ םה הלא .שיא 200 ךרעב םוי"םוי העש יפל םילסחמ קסנימב

 .םייחרזא םייובשל הנחמה ךותמ ורתואש 'וכו םינאיסא

 12.8.1941 םוימ 50 'סמ העדוה

 .קסנלומס -- המוקמ .2 עפפורג-ץאזנייא

 וא יטילופה ןבומב םימשאומה םייחרזא םייובשל הנחמה ךותב וקרוסש םישנאה תא לסחל םיכישממ קסנימב

 .ילילפה

 לש םלרוג לע ידמל תישחומ הנומת תלבקתמ ינמרגה אבצה לש תוינוקאלה תועדוהה ןמ
 .יצאנה שוביכב םידוהי
 לש ורוקיבמ םולצת ונידיב .רבמטפס-ילוי םישדוחב רפסמ םימעפ קסנימב רקיב רלמיה
 עדי רלמיה יכ ,עמשמ .1942 תלחתה וא 1941 ףוסמ קסנימבש "יגרובמאה"ה וטיגב רלמיה



 קסנימב "יגרובמאה"ה וטיגב רלמיה לש ורוקיב

 ותוחכונו ןמכייא לש ורוקיב םג .קסנימל "ברעמ"מ םידוהי תרבעה לש תינכתב ןיינעתהו
 שמיש קסנימ וטיג יכ דמלמ ,"הזנאו תדיעו" ינפל דועו ,(1942) ב"שת םירופ לש היצקאב
 ולעפוה זאג לש קנחה-תוינוכמ קר אל יכו ,םידוהי תדמשה לש םיכרד דומילל הדבעמ ןיעכ
 -ירחא ורבע ,שוביכה תלחתהב תויריב גרוהל האצוהמ .קסנימ וטיגב םינמרגה י"ע הנושארל
 .תולודגה תויצקאב הירי-תונוכמ י"ע חצרל ןכ
 תויוכמס לע בירל םג ואיבה קסנימ-וטיגב רלמיה לש םוקמב ורוקיבו תישיאה ותוניינעתה
 ישנאו (דועו ָאבוק ,הזול) 'וכו ןפפורג-ץאזנייא ,ד"ס ישנא ,רלמיה ישנא ןיב םיכוכיחלו
 .םידוהיה לע הנוממה גרבנזור

 תולועפו םינאזיטראפב המחול לע ,ָאּבוק ראסימוק-לארנגה לש ליעל אבומה ידוסה ח"ודב
 היסור לש יטיבוסה חטשב ןה ,הנבלה-היסור לש בחרמב ,םידוהיה" יכ שגדומ ,םידוהיה דגנ
 תעונת םע תופתושב ירמה לש םיירקיעה םיאשונה םה ,רבעשל ינלופה חטשב ןהו הנבלה
 ."םודאה-אבצה ישנא םעו תינלופה תודגנתהה
 דועיתה יפל .1943 רבמטפסב התיה הנורחאה .תופסונ תויצקא ויה 1942 ילוי רחאל םג
 חורבל וחילצהש םיינשל טרפ ,וחצרנו םידוהי 122 1944 ינוי ףוסב קסנימב וזכור ,ינמרגה
 .4.7.44-ב םודאה אבצה ידי לע ריעה רורחשל עיגהל וכזו לטקה-םוקממ
 אצמ יכ רסומ ,םודאה-אבצה לש ץולחה-ליח םע קסנימל סנכנש ,ץיבוניבר המלש יאנותעה
 .ריעה רורחש דע םימיאה-ימי לכ תא ורבעו רקנובב ורתתסהש םידוהי 3
 ררבתה ,159-156 'מע ,5.12.60 םויב רננצו סרמר דגנ (תיברעמה הינמרג) ץנלבוק טפשמב
 ישדחב .קסנימל ברעמהמ םידוהי לש םיחולשמ רוגישב לחוה הזנאו תדיעו רחאל יכ
 .םידוהי 27,500 ה"ס -- טאטשנייזרטמו הניומ םיחולשמ 23 ואצי 1942 רבמטפס-יאמ
 לש םיחולשמ המכו "גרובמאה"-וטיגל ברעמהמ םידוהי םיפלא תנומשכ ועיגה הז ינפל
 ודמשוה םשו ,ברעמהמ םידוהי ףלא םיעבראכ קסנימב וזכרתה ,הז יפל .השראוומ םידוהי
 .םלוכ טעמכ
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 ,תיסורוליבה הפשב ,ינמרגה יאבצה ןוטלשה תדוקפ
 קסנימב וטיגה תמקה לע
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 וטוגב םוייחה

 אצי אל הז .םיסורהה םיניינבהמ םינבא תמוחב וטיגה תא ףיקהל התיה םינמרגה תינכת
 ויה םידלי .הרימשה תורמל ,בר ישוק ילב ורבע רדגה תא .לית-רדג ףקומ היה וטיגה .לעופל
 הרונש ןטק ידוהי דלי לע רפוסמ תיסורב וטיגה ירישמ דחאב .ברעב םירזוחו רקובב םיאצוי
 .רדגה תא רובעל הסינש ןמזב תוומל
 תקולח הגהנוה החפשמה ךותבו ,תולודג ויה תוחפשמה .הלודג תופיפצ התיה וטיגב םיתבב
 םיאיבמ םה הדובעהמ םרזוחב .קרמ ,לכואה תנמ םילבקמו הדובעל םיאצוי םירגובה :הדובע
 םידליה .תיבב םיראשנ םילוחהו םינקזה .םחלה-תנממ קלחו תיחפב קרמהמ קלח םתא
 תוכזב ילוא ."יסורה רוזא"ב תובדנ םיצבקמ םגו ןיפילחבו רחסמב םיקסועו וטיגהמ םיקמוח
 תורמל ,בערמ תוומ ירקמ וטיגב ויה אל ,םילוצינה ירבד יפל ,תידדהה תיתחפשמה הרזעה
 .םינכשה םע םג ןוזמב םידוהי וקלחתה םימעפל .ןוזמב לודגה רוסחמה
 םיצע תוליבח םגו וקרופש תורדג ,םיטיהר ירבש ושמיש םומיחלו לושיבל ,הקסהל
 םגו םירודכ םיצעה ןיב ובינגה םעפ אל .ריעב םיסורה םיניינבמ ףוסאל וחילצה םישנאהש
 .הקסהל רמוח ושמיש םירפס םג .הבור יקלח
 וטיגהמ האצי תחא הרוחב יכ םירפסמ .רבד וארק אלש טעמכ םישנאה .היה אל רפס-תיב
 .יצאנה רמשמה י"ע התרינ איהו -- רפס הדיבו
 .ןפג-רמצ וא ןטק ליתפ טפנב וא ןמשב ולבט :ברעה תליחתב רצק ןמזל קר םילעמ ויה רוא
 .ץע-ימסיקב שמתשה -- תאז גישה אלש ימ
 ,1963 הבקסומ ,"תיטילופ תורפס" תאצוה "תרתחמה ירוביג" ץבוקב ,בודיווד ירבד יפל
 רבמבונב רבכ יקסבורקופו בייגרס לש םינזיטרפה תדיחיל קסנימ וטיגמ תרתחמ ישנא ואצי
1. 
 ,םישנא 13 הבו וידאר-יטלקמל תשורחה-תיבמ תינוכמ רעיל האצי 1941 רבמצד עצמאב
 -ליעפ לביק 208 'סמ םינזיטרפה תדיחי לע דוקיפה תא .םודאה אבצהמ םידקפמ םבור
 -תיבב ויעצפמ אוה םילחה םילוצינה ירופיס יפל .ץיבורופי'צינ קינבוקלופה תרתחמה
 .וטיגב םילוחה
 תושובחת ,תופורת םינזיטרפל (הגלפמה לש ינוריעה דעווה) "םוקרוג"ה קפיס 19.1.42-ב
 םידווד םג םינזיטרפל תרתחמה הקפיס הז ירחא .(וטיגהמ םרוקמש חינהל שי) תופפכו
 .לושיבל

 קטנימב "טארנדוו"ה לע
 טעמכ בתכנ אל תיטיבוסה תורפסב .רתויב לד אוה וטיגה ייחב הז קרפ לע בתכב רמוחה
 היה וא "טארנדוי"ה רבח היהש שיא ןיא ץראב םייחה םילוצינה ןיב םג .הז אשונב םולכ
 עיגה ןכ ומכ .קסנימב טארנדויה שאר לש ונב ,הפי גילז הצרא הלע הנורחאב .וילא ברוקמ
 .טארנדויב הדבעש יקסבודס היפוס לש רמאמ ונידיל
 םוימ יצאנה יאבצה ןוטלשה תדוקפב םיאצומ ונא קסנימב טארנדויה םויקל ןושאר ןמיס
 :וטיגה תמקה לע 1

 .קסנימ ריעב דחוימ ידוהי רוזא םוקי ,וז הדוקפ םסרפתה םע .1

 .(םינוש םיינכט םיפיעסו וטיגה םוקמ לע םיטרפ) .2

 300,000 ךסב הבוח-הוולמ טארנדויה לע לטומ ,וטיגל תידוהיה היסולכואה תרבעה לש ןיקת עוציב םשל 9
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 .וז הדוקפ םוסרפמ תועש 12 ךות (היריעה) תינוריעה "הווארפוא"ה תפוקב דיקפהל ךירצ הז םוכס .לבור

 ץוחמש רוזאב תונפתמה תורידה לכ לע "הווארפוא"ה לש רוידה תקלחמל דימ עידוהל טארנדויה לע הבוח .0

 .וטיגל

 .ידוהי תוריש ידיב דקפות ידוהיה םירוגמה רוזאב רדסה תרימש .1

 וז הדוקפמ םימלעתמה .טארנדויה לע תלטומ דחוימ רוזאל םידוהיה תרבעה עוציב לע האלמה תוירחאה .2

 .ןידה תרמוח לכב ושנעיי

 ,ךכ .ינושה בר המ הארנ ,םירחא תומוקמב תואטיג תמקה לע תודוקפל וז הדוקפ הוושנ םא
 ,םוקמב טארנדויה תמקה לע בובלב היריעה םעטמ 22.7.1941 םוימ הדוקפב וטרופ ,לשמל
 -יתב תלהנה ;םידוהיה םיבשותה םושיר ;הדיל-תודועת םושיר :וילע םילטומה םידיקפתה
 תקפסה ,םילוז םיחבטמ :ילאיצוס חוטיבו דעסה ןוגרא ;םיירטינס תודסומו תואפרמ ,םילוח
 תצעומ לש היתויוכמס" יכ בתוכ ,(613-14 'מע ,"בובל רפס") ל"ז ןמדירפ ר"ד .'וכו ןוזמ
 הרזע תודסומ החתפ איה ...םייאמצע םייפסכ תורוקמ הל ויה ...דואמ תובחר ויה םידוהיה
 תויונח תורשע הלהינ איה .'וכו םינקז-בשומ ,םימותי-יתב ,םילוח-יתב ,תואפרמ :תילאיצוס
 ."תלוכמ
 ;הלועפל תודעו 13 ועבקנ טארנדויה לש הנושארה הבישיב .קוטסילאיבב רבדה ןכו
 -די ,טארנדוי לש וכרד :לטנמולב .נ) דועו הקפסהל ,האורבתל ,םיפסכל ,הלכשהל ,תואירבל
 .(ב"כשת ,םשו
 ,םימותי-תיב םייקתנ המ-ןמז .םוקמב דעס תודסומ לכ ומק אל .קסנימב בצמה היה ןכ אל
 אל טארנדויה יכ ,םימותיה-תיבב ןוזמ ולביק אל םידליה .שינר'צ ר"ד לש תיטרפ המזוי ירפ
 וקליח אל םינמרגה .ןוזמ תקפסהב אוה ותמזוימ קסע אלו וטיגה יבשויל ןוזמ יסיטרכ קליח
 ,םילבקמ ויה םהיפל ,ןוזמ-יסיטרכ םיבשותל וקלוח יסורה רוזאב .וטיגה יבשויל ןוזמ ללכ
 .םינוש םיפילחתו םחל םארג האמ ,תונמוזמ םיתעל
 -תיבמ רשי ןיצפי'צו וקפופ סירוב ידי-לע ןוזמ-יסיטרכ וקפוס ריעבש תרתחמה ישנאל
 .םיספטה תא םשמ ובנגו סופד ידבוע ויה וללה .ינמרגה יתלשממה סופדה
 הקידב תעשב תוהז-תדועת םוקמב הרטשמה ידי-לע םילבקתמ ויה הלא ןוזמ-יסיטרכ
 : תוינמרגה תוימשרה תועדוהה יבג לע תוקבדומה תוזרכ תולגתמ ויה םימעפל .םישופיחו
 !יטיבוסה םארגוליקה יחי !רלטיה לש םארגה האמל זובה
 ,וטיגב היפאמ םיקהל טארנדויה ידי-לע תונויסנ ושענ יכ ,םירפסמ האושה ילוצינמ םידחא
 יליעפל ןוזמ קפסמ היהש ,ירוביצ חבטמ םייק היה המ-ןמז .התישארב הקספנ הלועפה לבא
 .םינמרגהמ תונמ םילבקמ ויה ץוחב םידבועה .וטיגל ץוחמ הדובעל ואצי אלש תרתחמה
 וסחייתה "םייברעמ"ה םידוהיה םנמא .ללכב תידוהי תוליעפמ ולמגנ םייטיבוסה םידוהיה
 םג ןיא .ותלועפ יכרדו ותומד תא ועבק םה אל לבא ,תידוהי הליהק דעו לאכ טארנדויל
 לש הדמשהה-תולועפ עוציבב קסנימב םידוהיה ישאר תא ופתיש םיצאנהש ,תוחכוה
 .םירחא תומוקמב וגהנש םשכ ,וטיגה תייסולכוא
 תא ובג ךיא :טארנדויה לע הלטוהש לבור 300,000 לש היצובירטנוקה איה המותס השרפ
 ,תוחפשמבש תושפנה רפסמ יפל םאה ?םידוהיה תוחפשמ לע לטיהה קלוח ךיא ?םיפסכה
 ?ילכלכה םבצמ יפל וא
 הרשעו לבור ןוילימ 2 :ףסונ סמ וטיגה לע לטוה 11.3.1945-מ "ובולס ָאיוקסור ָאיובונ' יפל
 .בהז ג"ק
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 םירע יבגל תויוצמש ולא ןוגכ ,קסנימב טארנדויה תולועפ לע תויטנטוא תודועת ונידיב ןיא
 .(השראו ,קוטסילאיב) תורחא
 ינמרגה ראסימוקה ,דלאווסרוא םע תופוכת שגפנ היה ,השראוב טארנדויה שאר ,בוקאינר'צ
 התודע יפל ,קסנימב וליאו .דובכ לש סחי היה תונוטלשה דצמ וילא סחיה .וטיגה לע הנוממה
 ,הפי טארנדויה שאר לש וינפב רוטסל יקצדורוג ָאשטיודסקלופה זעה ,יקסרקוט היטק לש
 .טארנדויה דרשמל הסינכב ,בר להק יניעל
 םולשתל ךרע-יצפחו ןוממ ףוסיאב המצמטצה קסנימב טארנדויה לש ותלועפש ,הארנ
 .רוידה לע חוקיפבו םיבשותה םושירב ,וטיגה לע הלטוהש היצובירטנוקה
 .תיסור התיה קסנימב טארנדויב תטלשה ןושלה
 "תודגירב"ב ונגראתה .תיתצובק םא יכ ,תישיא הדובע תקולח ,ללכ-ךרדב ,התיה אל וטיגב
 .םתוכמסב וריכה םינמרגהש ,םיארחא ודמע ןשארבו ("תונולוק" תינמרגב)
 ויונימ לע .םידוהיה ידידלע רחביהל טארנדויה היה לוכי אל ,יאמצע ירוביצ ףוג לכ רדעיהב
 לא ונפ םינמרגה :תחאה .תואסריג יתש תומייק ןיקשומ והילא ןושארה טארנדויה שאר לש
 רחאל .תינמרג ןיבמ םהיניבמ ימ העידוהל השירדב םיליכשמ םידוהי םיריסא תצובק
 :הינשה הסריגהו .שארל הנמתנ ךכו ,תינמרג ןיבמ אוה יכ זירכהו ןיקשומ אצי םיסוסיה
 ידי-לע המקוהש היריעב ןכמ רחאלו יטיבוסה ןוטלשה ימיב ריעה-תצעומב דבעש ינולפ
 וז הצלמה דוסי לעו -- ינוריעה סדנהמה ותויה זאמ וריכהש ,ןיקשומ לע ץילמה םינמרגה
 .שארל היהנ
 הפי יבגל .תרתחמה םע הלועפ ףתיש ,יטיבוס טוירטפ ןיקשומ היה םייטיבוסה תורוקמה יפל
 רבעוהש הנליווב תשורח-תיב ילהנממ דחא היה יכ עודי -- טארנדויה לש ינשה שארה --
 רסומש יפכ ,רוטיזופמוק היה אלו ,1940 תנשב קסנימל םייטיבוסה תונוטלשה ידי-לע
 םיטילפה ןיבמ םיבר סינכה יכ ותוא םימישאמ םיטיבוסה .ורפסב בוסאשפּואַו ןזיטרפה
 -ירחא ודמע וללה .םולבנזורו ןייטשניו ,ןייטשפא :ןוגכ ,טארנדויב םידיקפתל "םייברעמ"ה
 .םינמרגה םע הלועפ ופתישו תידוהיה הרטשמה שארב ןכ
 רשקה לע רמש ,ןיקשומ לש וקב ךישמה הפי יכ ,םינייצמ ץראב םיאצמנה האושה ילוצינ לכ
 .תויצקאה ןמזב םינמרגה םע הלועפ ףתיש אלו וטיגב תרתחמה םע
 וטיגה תא םשו הפ םיריכזמ םהש הדימב ,ירמה לע םיטיבוסה לש הירוטסיהה ימשור
 יכ ,רוטיזופמוקכ וריתכהש בוסאשפּואָול ץוחמ) הפי השמ תא םיריכזמ םניא ,טארנדויהו
 .טסינומוק היה אל ךכל ףסונו ,ינלופ ,"יברעמ" ידוהי היה אלה אוה
 ,ויבא די-לע 1942 ילוי לש היצקאב חכונ היהו הצרא עיגהש ,גילז ,הפי השמ לש ונב יפמ
 תרעוב המדאה יכ בר ןמז רבכ שיגרה ויבא :הלאה םירבדכ יתעמש ,15 ןב רענ זא גילזו
 ותוא ואיצוי יכ וטיגב תרתחמה ישארל הנפ טארנדויה שארכ .ותוא ולסחי םיצאנהו ויתחת
 .ונב תלצהל גואדל םיחיטבמ ךא ,ותרמשמ לע ראשיהל וילע יכ ול ונע ."רעי"ל ונב םע
 .םינאזיטרפה םע רשק םהל היה אל זאש םושמ תאזכ התיה הבושתהש ןכתיי
 ,הדיצה ףוחדל באה קיפסה ודי-לע דמעש גילז ונב תאו היצקאה ןמזב וחצר הפי השמ תא
 הרמגנ היצקאהשכ .תווממ לצינ ךכו םיחצרנה םידוהיה י"ע הסכתהש רוב ךותל לפנ אוהו
 ופטע הבש תילטה םג הטלב .וילענ יפל ויבא תא ריכה אוה .רובהמ גילז אצי ,טקש ררתשנו
 וב ואר אל םידוהיהש הדיעמ תילטב ותוא ופטע וטיגה ידוהיש הדבועה .ותפוג תא םידוהי
 הללוחתנ היצקאה .טילבוקמה םיגשומה יפל הליהק שאר אלא ,טארנדוי שאר וא טסינומוק
 .ישאר שיבכ הז םוקמב רבוע תעכ .ידוהיה תורבקה-תיבל ךומס
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 ותוא שגפ זאו ,וב ןכתשהל םוקמ אוצמל ילבמ רפסמ םימי הז ירחא וטיגב בבותסה גילז
 היהש ,ןייטשפא יכ ,רפסמ גילז .םינמרגה ןמאנ היהו טארנדויה שארב רבכ דמעש ןייטשפא
 ידוהימ 'וכו בהזה ,ךרעה-יצפח תמרחה תא עצבמ היה ,תידוהיה הרטשמה דקפמ ןכל םדוק
 -ידוסב ,שירפמ ןייטשפא היה םשמו טארנדויב זכרתמ היה שוכרה .םינמרגה ןעמל וטיגה
 .םינאזיטרפל קלח ,ןבומכ תודוס
 רגסהה-הנחמל וחלשל טילחה ףוסבלו ,םינמרגל ורסומל הצר ,גילז תא הפי ריכהש ,ןייטשפא
 הנחמה דרשמב .וטיגהמ םידוהי המכ םג ודבע םש ,איאקוריש בוחרב המחלמה ייובש לש
 םידקפמה ןומא תא השכר איה .היאקסדנאלרוק הינוס -- ןילופמ הידוהי הריעצ הדבע
 ולת םיצאנה יכ הפוס ."רעי"ל םישנא האיצוה ,תרתחמה ןעמל הברה הלעפו םינמרגה
 םשו וטיגל ותוא הריזחה םישדוח המכ רובעכו ,גילזב הלפיט היאקסדנאלרוק הינוס .התוא
 ,ןמרביא-קיצנבור דבכוי) הבי תירשקה האבש דע ,בר ןמז וירבחו ןייטשפא יניעמ רתתסה
 .םישנא לש הלודג הצובק וטיגהמ האיצוהו (ת"פב תעכ
 "הוואלס" קסנימב תרתחמה שארל עיצה יכ ,וטיגה לע ורפסב רפסמ ראילומס שריה
 םע הלועפ-יפתשמכ ,יתרתחמה דעוה םשב טארנדויה ישנא לכ תא עיקוהל (ץניזאק)
 ןיצק דוחיש ןוועב םיצאנה ידי-לע גרוהל אצוה ןיקשומ .ךכל דגנתה הוואלסו ,םיצאנה
 לע ,ריעב תרתחמה יליעפ ןיבמ םיבר הרסאש ירחא ,עדונ ופאטסגלש חינהל שי .ופאטסג
 תורעיב תוינזיטרפה תודיחיל טארנדויה ידי-לע םייאופר םירמוחו ןוזמ ,םידגב יחולשמ
 םירידתה םיפוליחה ןאכמו ,וטיגה יבשוי ןיבמ םינישלמ ופאטסגל ויה ןכ .קסנימ תוביבסב
 .וישארו טארנדויה ישנא לש
 .קסנימב היריעה ןיבל טארנדויה ןיב םיסחיה ביט תא עובקל ןיא ונידיב יוצמה רמוחה יפל
 ןוטלשה ישנאל קר תרתומ התיה -- םידוהיה ויבשויל טרפ -- וטיגל הסינכה יכ ,עודי
 .דיקפתב היריעה ידבועלו ינמרגה

 תינזיטרפה העונתב ותופתתשה לע הפי השמ ןב גילזל רושיא
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 הנּומ םאה .טארנדויה ישארב יבמופב ללעתמ היה ,היסור דילי ,יקצדורוג ָאשטיודסקלופה
 "תונתמ" טחס םיפוכתה וירוקיבב יכ ,חינהל שי ?ינמרגה לשממה וא היריעה ידי-לע
 .טארנדויהמ
 ישנא לש החפשמה ינבו םייעוצקמה םילעופה ןיב ודירפהשכ יכ ,תרפסמ יקסרקוט היטק
 הפימ השקיב -- האבו תשמשממ היצקאל ןמיס -- וטיגה יבשות ראש ןיבל טארנדויה
 .תב יל ןיא יכ ,עדוי ,"חצורה" ,אוה :הל הנע הפי .תבכ ותחפשמל הנפרציש
 גוהנ .קסנימב תידוהיה הרטשמהו טארנדויה ישנא דצמ רעשב הדימע לש םירקמ ונל םיעודי
 ספתנ םאו .ררוגתה ובש תיבה רפסמ היה םושר וטיגב ידוהי לכ לש בוהצה יאלטה לע יכ היה
 ,רעיל החירב לש הרקמב .תיבה ירייד לכ תא גרוהל םיאיצומ ויה ,רחא עשפב וא החירבב
 תא םינמרגה יניעמ םילעהל ידכ ,וטיגב םיראשנה ירפסמ תא םינשמ טארנדויה ישנא ויה
 וז הניחבמ ףלאמ ."תויצקא"ה תחאב גרהנ יכ חרובה לע םיעידומ ויהש וא ,החירבה תדבוע
 אלשמו ,וטיגב והושפיח ,תרתחמה ישארמ אוה יכ עדונ םינמרגל .ראילומס הרקמ היה
 ,טארנדויה ישנא וחקל .בר םד ךפשיי -- ןכ אל םאש ,וריגסהל טארנדויהמ ועבת ,והואצמ
 הואיבהו גורה ידוהי םדב הוליבטה ,ראילומס לש ותדועת תא ,הפי השמ לש ותמזויב
 .והוריגסה אלו ,תויצקאה תחאב חצרנ ראילומס יכ ,תודעכ ופאטסגל
 שיא ,רצידור .ופאטסגה ידיב לפנש ,תרתחמה ינוגרא רשק ,גיצרג דוד הרקמ ךכו
 .דעומה תא רחיא ךא ,וליצהל תנמ-לע בהז לבור האמב ופטסאגה תא דחיש ,טארנדויה
 תישונא הרוצב ללכ ךרדב וסחייתה םיידוהיה םירטושה יכ ,םירפסמ קסנימ וטיג ילוצינ
 םירטוש הברה יכ הדבועה .םינמרגל סמה קוליסל שוכר תמרחה ןמזב םג ,וטיגב םידוהיל
 .תרתחמה םע םהירשק לעו םביט לע הדיעמ םינזיטרפל ולבקתהו ורבע
 םיידוהיה םירטושה .תרתחמה םע רשק דימ שפיח ,יקסנארבְרָס ,תידוהיה הרטשמה דקפמ
 הרקמב .קשנ ובינגה םג אלא ,ןוזמ קר אל סינכהל ורשפיא וטיגל הסינכה רעש לע ורמשש
 ךכל הוושנ םא .הדובעהמ םירזוחל ךכ לע עידוהל ולדתשה ,רעשה די-לע םינמרג תוחכונ לש
 וללה יכ ,יקסבשדור קחצי ,הנליו-וטיגמ רענה לש ונמויב תידוהיה הרטשמה לע רפוסמה תא
 דוע רפתשת ,"םייאטיל םיפטוח"כ ויניעב וארנו ופאטסגה תוחילשב םידוהיב שוגנל ושש
 .םדאה םלצ לע ורמשש קסנימ וטיגב םיידוהיה םירטושה לש םתומד רתוי
 םירענ תצובק םע האצי דחא חרָי לילב :תרפסמ ,ביבא-לת תבשות םויכ ,דוחורוקס הדירפ
 ,םהיתבל ורזחיש ןנחתהו םידוהיה םירטושה דחא םתוא שגפ .וטיגה תובוחרב לויטל תורענו
 .רמ היהי םפוסו יניארקוא וא ינמרג ידי-לע ואריי ןפ
 הדימב התיה םוקמה ישנאל לבא .םיינמרגה םינוממהמ ולבקתנ םידוהיה יבגל תוארוהה לכ
 .תוומל וא םייחל םדא לש ולרוג תא םיתעל עבק םסחי .עוציבה יכרד לע העפשה תמיוסמ
 הנושארה הפוקתב הלועפ ופתיש אל קסנימב תידוהיה הרטשמהו טארנדויה ישנא ,רומאכו
 .ליצהלו רוזעל תלבגומה םתלוכי בטימכ ולדתשה אלא ,םינמרגה םע

 ריעבו וטיגב תרתחמה לע
 םע תיטסינומוקה הגלפמה תגהנהבו םודאה אבצב הררתשהש היסומולורדנאה תא ראתל ןיא
 תודסומ .סייגיש ימ היה אל ,וסיוג אל םילמסו םיניצק .תיטיבוסה היסורל תינמרגה השילפה
 וריאשה אלו וחרב םישארה .תויתרתחמ תולועפל תינכת םוש וניכה אל הגלפמהו ןוטלשה
 ירפ התיה ,היסורוליבבו קסנימב ןכמ רחאל המקש ,תינזיטרפה העונתה ."םוקמ-יאלממ
 .תידוהי ףא טעמב אלו תימוקמ המזוי
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 ורפסב בופראק רפוסה רפסמ תרתחמבו תינזיטרפה העונתב םידוהיה לש םקלח לע

 היה ומצע אוה .1962 תנשב עיפוהש "הגימינ רהנ לש םדמ םיבוקעה םיפוחה" יטסירטלבה

 .תינזיטרפה העונתה םע םינמנה םידוהי םה ורפס ירוביגמ םיבר .הביבסבו קסנימב ןזיטרפ

 .ול הצוחמו וטיגב םידוהיה לש םלבס תנמ תא םג ךכו הדהאבו הביחב םתוא ראתמ רפוסה

 ,יתגלפמה וקה לע םינוממל הברָע אל תיצאנ-יטנאה המחלמב םידוהי לש וזכ הטלבהש ףא
 תא בתכו וב ףתתשה בופרַאקו ,1965 תנשב עיפוהש ,"קסנימ לע רפסנ" ץבוקב םג ירה
 םינושארהמ היה וטיגב יתרתחמה אתה יכ ןייצמ אוה ,קסנימב תרתחמהו המחלמה יקרפ

 :ריעב ונגראתנש

 יאנתב דוע יתרתחמ ןויסנ שכרש ,הסונמ רוטאריפסנוק רחבנ וריכזמלש ,ולשמ יתרתחמ זכרמ ןגרּוא וטיגב

 לש תרתחמה-ישנא .("עונצה" -- "ינמורקס") ראילומס .ה ,תיברעמה היסורוליב לש תיטסינומוקה הגלפמה

 הרזוש ולש השושמהשכ ,ןשע-תבוראב רתסוהש וידאר-טלקַמ תועצמאב הבקסוממ םירודישל וניזאה וטיגה

 .רעיה לא האיציל םישנא וניכה ,וטיגה תייסולכוא ברקב תינלמעת הלועפ ולהינ ,םיסבכ שובייל לבכ ךותב

 ישנא תמסיס התיה וז -- "!םישלופה דגנ קבאמב םבלָשלו רתויה לככ םישנא םיארלטיהה ינרופיצמ רוקעל"

 .וטיגה לש תרתחמה

 תרתחמה תעונת ירמגל הרכזנ אלש טעמכ הירחא בר ןמזו המחלמה ןמזב יכ ןייצל יואר
 ורפס ,ללכהמ אצי דחא רפס קר .תיטיבוסה תיפארגוירוטסיהה תורפסב הביבסבו קסנימב
 דעוה םע הרושק התיהש האצוה ,"סעמע" תאצוהב אציש ,קסנימ וטיג לע ראילומס .ה לש
 ,"יסורוליבה טסינומוקה" 8 'סמ תרבוחב ,1959 תנשב םואתפו .יטסישאפיטנאה ידוהיה
 תמחלמ לש םינשב קסנימב תיתגלפמה תרתחמה לע" םשב ידמל הכורא הריקס העיפוה
 ."1944 ילוי -- 1941 ינוי ,הלודגה תדלומה

 קסנימ"וטיגמ םינזיטרפ םידקפמ

 'ץיבומייח סירוב ,ןירוז םולש ,ראילומס .ה :םיבשוי ,לאמשל ןימימ
 ןמלגייפ םייח ,יקסני'צבארק הידולוו ,ןמדלפ םוחנ :םידמוע
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 היסורב תרתחמה ישנא ולעפש תואלפנו תורובג לע םירפסמה םירפס לש לובמ ךתינ זא ינמ
 םוקמה יוניש םע אב יונישהש ןכתיי ?הכרעהב יונישל םרג המ ,הלאשה תלאשנ .הנבלה
 ןמזב תיסורוליבה הגלפמה זכרמ לש ןושארה ריכזמה היה אוה .וקנראמונופ ספתש תרמצב
 השעמל .לרנג תגרדל עיגהו ,יסורוליבה ינזיטרפה חוכה שארב דמעש אוה .ינמרגה שוביכה
 קר וקנרמונופ לש ןוגראה םע הביבסהו קסנימב תינזיטרפה העונתה ןיב ישעמה רשקה רצונ
 .תרתחמל סחיה םג עבקנ תרמצב ספתש םוקמלו ותוישיאל תודוהש ןכתיי .1943 תליחתב
 רוביצל םואתפ הלגתנ ם"ואב תיסורוליבה הקילבופירה חוכ-אבל וקנראמונופ הנמתנשכ קר
 דגנ המחלמב הבר תלעות האיבהו הייח תא הנכיסש קסנימב תרתחמ התיה ה*הש יטיבוסה
 .םינמרגה
 םירפוסה םג -- ריעבו וטיגב תרתחמ יניערג ומק ינמרגה שוביכה רחאלש הדבועה
 לש םזויה םקלח תא החיכומ -- וטיגה לש הפנעה תיתרתחמה תוליעפב םידומ םייטיבוסה
 .הלא םיניערג תמקהב םידוהיה
 םשב םיליעפה והוארק ,15.12.1941 םויב ,יתרתחמה ינוריעה יתגלפמה דעוה םקוהשכ
 י"ע םקוהש יביטריפסנוק דעו ןיא יכ םתעד לע תולעהל ולכי אלש ןְויכ ,"ףסונה דעוה"
 תרתחמה יאנת קר יכ ויה םירובס .יטיבוסה ןוטלשה ידי-לע ריעה תשיטנ ינפל הגלפמה
 .תרתחמב םילעופה ריעה ישנא םע רשקב אובל התע-תעל ונממ םיענומ
 ,םישנ רקיעב ויה רעיה םע -- ןכ ומכו וטיגב תרתחמה ןיבל ריעב תרתחמה ןיב םירשקה
 היטסאנ ,הבוכורוג היראמ :תומשה םיעיפומ תוירשקה ןיב .תוידוהי -- רכינה ןקלחבו
 םג הפתתשהש ,הבופיסוא היראמו קי'צבוזי הנא ,בוגור המא ,ןילסורפ היסא ,קי'צימרוו
 .בילביג לאכימ היה םילָעפְ-בר רשק .ָאבּוק ראסימוק-לרנגב תושקנתהב
 בתוכל ,1967-ב ץראב ורוקיבב רפיס ,קסנימ וטיגב תרתחמה ינגראממ ,ראילומס שריה
 :הלאה םירוטה
 ןתנ ימ" :לאשנ ,וטיגל ץוחמ תרתחמ םיקהל דמעש ,ץניזאק יאסיא םע הנושארה השיגפב
 דעצ םישוע ןיא ,ןמזה ותואב וררשש םיגשומה יפל "?ןגראתהל תושר ,וטיגה ישנא ,םכל
 .הלעמלמ וילע םירזוג ןכ םא אלא ,הטמל
 ורסאנ ,תיטסינומוקה הגלפמב ,ןילופב תרתחמב ותלועפ ןמזב יכ ץניזאקל ריבסה ראילומס
 רשקש ,דעו רהוסה-תיב ילתכ ךותב ומיקה זאו ,תינלופה הרטשמה ידי-לע וירבחו אוה
 .הלעמלמ תושר תלבקל תוכחל ןיא םוריח-תעשב ןכש .ץוחב םישנאה םע םירשק
 ול שי רבד לש ותימאל יכ ראילומסב דשח אוה .ץניזאק לש ותעד לע הלבקתנ אל וז הבושת
 וניא היצאריפסנוק ימעטמ קרו ,ומצעבו ודובכב ןילאטס םע וליפא ילואו ,זכרמה םע רשק
 ותעד תא הקזיח וטיגל ץוחמו ריעב םישנאה ןוגראב ראילומס לש ותחלצה .תאז תולגל הצור
 "ינמורקס" םשב זא ותוא הניכ ץניזאק .ןילאטס םע ראילומס רושק ןכא יכ ,ץניזאק לש
 .(עונצה)
 תמקהל יתרתחמ ןוגראכ לעפש ,אבצ-ישנא לש דרפנ דעו םג זא םקוה :ראילומס רפיס דועו
 .םיילמינימ תוריהז יעצמא תטיקנ אלל אבצה-ישנא ולעפ ןויסנ רסוחמ .תוינזיטרפ תודיחי
 ,ךכ לע עירתה ראילומס .ופאטסגל םוקמ תבריקב ונכיש ,שיא 30 הנמש ,םהלש הטמה תא
 ופאטסגל ורסמו םייוניעב דומעל ולכי אלש הלאכ םהב ויהו ,ורסאנש ןבומ .ליעוה אלל ךא
 .ראילומס לש וז ותדמע תרכזומ תיטיבוסה תורפסב םג .תרתחמה יליעפ תומש תא
 ראילומס לש ותכרדהב קפתסהל ןיאש ,תעדל וחכונ ריעב תרתחמה ישנא לש םידירשה
 ,תודועת ול ןיכהל היה ךירצ .ריעל רובעיש עיגפמב ונממ ושרדו ,םיחילש ידי-לע ,םיקחרממ
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 ששח היהו ,קהבומ ידוהי ףוצרפ לעב אוה ראילומס לבא .וטיגל ץוחמ ריעב תוהשל לכויש
 הרייעב .םידוהיל םיבשחנ םיארקה ןיא םיצאנה יקוח יפל יכ ואצמו ושפיח .דימ רסאיי יכ
 יטרפ רשא ,רטפנש יארק לש הדועת ואצמ .םיארק לש לודג זוכיר היה הנליו די-לעש יקורט
 םינמרגה ושחר דחוימ סחי .ומש לע הדועת ול ואיצוהו ראילומס לש הלאל םימוד ויה ותוהז
 ."תבורעת-ינב" תרותב ריעל ואצי םישנא המכ ןכאו .(תובורעת ינב) "םיגנילשימ"ל םג
 ןיידע ינמרגה שוביכה תישארב .תיטיבוסה הרטשמב דקפמ היהש ימ ןיכה הדועתה תא
 ראילומסמ שיאה שרד הדועתה תריסמ ינפל .תויטיבוסה תודועתה תוהז-תודועתכ ושמיש
 :ראילומס תא הציפקה וז השירד .יארק םש לע תפיוזמ הדועת ונממ לביק יכ המיתח
 קר אל ירה ,םינמרג ידיל הדועתה לופת םא ?תאזכ הדועת לע ךל םותחא ךיא ?תעגתשה
 איה הדועתה .הבושתה התיה ,"יטיבוסה ןוטלשה תא םימרמ ןיא" !רסאינ ונלוכ םא יכ ,ינא
 ישנא לש ןויסנה רסוח לע חיכומ הז רבד ףא .הרושכ תויהל ךירצ לכה ןכלו ,תיטיבוס
 .ריעב תרתחמה
 םוש םייק היה אל ירה יכ .תרחא תויהל היה לוכי אלו .תיטסינומוק ,ןבומכ ,התיה תרתחמה
 .םידוהי תלצהב המצעל רקיע התאר אל תיטסינומוק תרתחמכו ..יטיבוסה חטשב רחא ןוגרא
 .ימואל שגר ררועתה וטיגב תרתחמב ולעפש םיטסינומוקה יקיתו לצא םג יכ שיחכהל ןיא
 .ינמרגה ןוטלשל תודגנתהל רקיעב הנותנ התיה םתעד לבא
 תרתחמה תצובק םע רשק לכ הל היה אלש תיתרתחמ הצובק הלחתהב וטיגב המק ,השעמל
 םהו ,םייטיבוסה םידוהיה :םידוהי יגוס 2 ויה קסנימב וטיגב .ראילומס לש תיטסינומוקה
 התיהו .היסורוליב ברעממו ןילופמ םיטילפ םידוהיו ;הביבסבש תורייעהו קסנימ ישנא
 לע ,תינויצה העונתה לע ועדי "םייברעמ"ה .הלאו הלא ןיבש םיסחיב תמיוסמ תוחיתמ
 םידוהיה .יהמ לארשי-תאנש םנויסנמ ועדי ףא םה .רע היה ימואלה םשגרו ,לארשי
 לש גוס הז היה .אל ותו ,ידוהי אצוממ םייטיבוס םיחרזאכ םמצע ואר םתמועל םייטיבוסה
 ףא ,ידדה ןומא-יא ,הנבה-יא וחמצ הז עקר לע .תידוהי תימואל הקיז אלל לבא ,םיאג םידוהי
 .םיוושו םישק םיאנתב ,דחי תורעיבו וטיגב ויח הלא םגו הלאש יפ לע
 תנשב וטיגהמ חורבל תונמדזה לע תרפסמ ,יקסרקוט היטק ,האושה תלוצינ תינזיטרפה
 אוה .הינמרגמ הידוהי הריעצ םע םינזיטרפל רובעל הצר אוה .ינמרג ןיצק לש ותרזעב ,3
 ,םיאצויה שיא 30 םע תיאבצ תינוכמ חקל ןיצקה .החירב הנגרואו וטיגה ישנא םע רשקתה
 םייטיבוסה םידוהיה ומיקה ,"תויברעמ" תורוחב המכ םיחרובל ופרטצהשכ .הדובעל לוכיבכ
 דע ."םייברעמ"ה םידוהיה לע ךומסל ןיא :םרמאב ,תינוכמה תא בוזעל ןהמ ושרדו הקעצ
 ,םינזיטרפל עיגהל וחילצה םה .ןדעב ברעו ןהל יארחא אוהש עידוהו יטיבוס דחא ברעתהש
 ,רקיעב ,האב וטיגב הלדגש "לארשי-תבהא" .םיחותמה םיסחיה וכשמנ םש םג לבא
 ."םייברעמ"ה תעפשהב
 תודועתה יפל .וטיגה ןוניכ רחאל שדוחכ ,ךרעב 1941 טסוגוא שדוחב ומק תורתחמה יתש
 -- "תיברעמ"ה תיטסינומוקה הצובקה שארב .19/25.7.1941 םימיב וטיגה ןנּוכ תוינמרגה
 ףתתשה .קיתו טסינומוק היה אוה .ןמדלפ םוחנ -- הינשה הצובקה שארבו ,ראילומס דמע
 "םייוג"ה םג .םינזיטרפה ןיב הדבכנ הדמע ול התיהו ,1918/19 םינשב םיחרזאה-תמחלמב
 .דואמ ותוא ובישחה תינזיטרפה הדקפמב
 לע הז םהל עדונשכ .ינשה לש ומויק לע עדי אל דחאהו םייתרתחמ םיאת ינש וטיגב ומק ךכ
 ידי לע רשקנ ןושארה רשקה .וטיגל ץוחמ םישנא םע רשק ושפיח ןמזה לכ .ודחאתה -- הז
 רובעכ .תורגנ תודובעל רשקב וטיגל ץוחמ טטושמ היהש רגנ ,בובולוג וא בילביג לאכימ
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 בָיִלָּביג לאכימ קסנימ"וטיגמ רָשקה-ןזיטרפה

 ,ץניזאק עיפוהשמ .תבכרה ילעופ ןיב תרתחמ-תוצובק תמקהל תונויסנ לע םהל עדונ שדוח
 תושיגפ ןכמ רחאלו ,וטיגה לובג לע הנושאר השיגפ ותא המיוק ,בָילָביג י"ע הברה רזענש
 -תיבב דחא ףגא לע הזירכה תרתחמה .תוקבדימ תולחמל םילוחה-תיבב ,וטיגה ךותב תופסונ
 קחרתהל ולדתשי םינמרגהש םיחוטבו םיכומס ויה זאו ,תוקבדימ תולחמ ףגא לעכ םילוחה
 .יתרתחמ זכרמכ שמיש הז ףגא .םשמ
 דעו םקוה 15.12.19417ב .וטיגל ץוחמש יתרתחמה ןוגראה םע רשקה רצונ 1941 רבמבונב
 םידוהיה קר .תרתחמ תדובעב והשלכ ןויסנ םישנאל היה אל ,רומאכ ."ףסונ" ינוריע
 רסוח לע .םתוא ךירדהלו ןווכל ולכי ,ןילופמ תרתחמהמ םיסונמהו םיקיתוה ,"םייברעמ"ה
 תוסירהה" ,בוקיבונ .א לש יסורה רפסב רפוסמה ךותמ דומלל ןתינ היצריפסנוקל לגרהה
 ,היה םש .םילוחה-תיבב קיסמכ דבעש ,ראילומס לע הצרעהב םש רבודמ ."הרטמל תועלוק
 אל ."עונצה" לש ומעטמ תוארוה םילבקמו המש םיאב ויה םישנא .תרתחמה זכרמ ,רומאכ
 שי המ :בישמ היה ראילומסו ?"עונצה" הז אוה ימ תעדל ונא םיצור :םילאוש ויה םעפ
 בייח וניאש המ תעדל הצור וניאו ,םכמ ןרקס תוחפ קרו ,םישנאה לככ םדא אוה ?תעדל
 .תעדל
 .םעה תא דדועל ,לארומה תמרהל תונֶנּוכמ ויה תרתחמב ןכו וטיגב תונושארה תולועפה
 אלש יטיבוסה חטשה הנוכ ךכ ,"הלודגה ץראה"מ תועידי תלבק ןגראל ,תועידי זכרל וליחתה
 תועידיה תא לפכשל וליחתה ןכמ רחאל .םודאה אבצה תדקפממ תועידי םג ולביק .שבכנ
 .םיברב ןציפהלו
 וחלשנש ,תיזחל טריפס יחולשמ ליערהל ןויסנ לע רפיס ראילומס .הלבח-תונויסנ םג ושענ
 .םיינמרגה םיניצקה תדעסמבש ןוזמב לער ךסמנ .קסנימב טריפסל תשורחה-תיבמ
 דעש ,םודאה אבצה לש ותסובתמ הבזכאה התיה הבר .דואמ דורי היה חורה-בצמ ךא
 הרובגה-תדימעב בר דודיע ואצמ ןכל .הרובגבו רשוכב ול המוד ןיא יכ ונימאה המחלמה
 הנושארה דודיעה תרושב וז התיה .השבוכל ולכי אלו םינמרגה ורצענ םש ,הבקסומ לע ברקב
 .רוביצב ךכ לע תועידיה תא הציפה תרתחמה .יטיבוסה ןוטלשה ינמאנל



 209 תינזיטרפה המיחלהו תרתחמה ,האושה

 סופדה-תיבב ודבע םידוהי .םידוהיה תרזעב ,וטיגב ספדנ תרתחמה לש ןושארה ןותעה
 ןושארה ןוילגה תא וסיפדהו וטיגל ןתוא וריבעה ,תויתוא םשמ ואיצוה ,יתלשממה ינמרגה
 .םוצע םשור השע רבדה .1942 יאמב עיפוהש ,(בכוכה) תיסורוליבב "הדזָאווז" ןותעה לש
 ,םמצעל וראית אל םה .תיזחל רבעמ ריואה ךרד עיגה ןותעהש הליחתב םיחוטב ויה םישנאה
 .קסנימב תרתחמב ןותע עיפוהל יושעש
 אל תיטסינומוקה תרתחמה יכ רבתסמ םירחא תורוקממ ןכו ראילומס לש ורפס יפ-לע
 יטיבוסה-ידוהיה רפוסה בתוכ תאז תמועל .ותא םירשקב הדמע אלו טארנדויה תא הכירעה
 םינמאנ ויה םינמרגה י"ע ונומש טארנדויה ישנא יכ ,"םייחה חופ" ורפסב ןיבוד שריה
 | .םידוהילו יטיבוסה ןוטלשל
 םירענה ינש .םיידוהי םירענ ינש םא יכ תרתחמה ישנא אל ועציב הנושארה הלבחה תא
 םתוא רסא תידוהיה הרטשמה שאר .דבלל הכאלמ-תיב ,םמצע תעד לע ,ותיצה וטיגהמ
 תרתחמה .רשק םוש זא םייק היה אל לבא .תרתחמה םע רשקל םתרזעב עיגהל הצר ,םרקחו
 .הלבח-ישעמ םוש העציב אלו ,דבלב תועידי תצפהב זא הקפתסה
 ןזיטרפה היה אוה .ןושארה רשקה רשקנ ,(יקצלדש) "היטֶּפ" ,ידוהי ריעצל תודוה קר
 שרדו -- וטיגב תרתחמה תעידי אלל -- ןיקשומל אב אוה .קסנימ וטיגב עיפוהש ןושארה
 םינמרגה ליבשב ופסאנש בהזהו ףסכה ,האופרה-ירמח ,םידגבה ןמ קלחש ףקותב ונממ
 םינזיטרפה ןיב ןושארה רשקה היה הז .ושקובמ תא לביק אוה .םינזיטרפה ליבשב ול רסמיי
 טארנדויל תוארוה ןתמ ידכ דע ,קדהתה ןכמ רחאל ךא ,הליחתב ףפור היה רשקה .טארנדויהו
 לע עידוהל אל טארנדויהמ תרתחמה השרד ,וטיגב סופיטה תלחמ הצרפשכ .תרתחמה י"ע
 הדמשהל םינמרגה תא ץירמת ךכ לע העידיהש ששח ךותמ ,םיינמרגה תונוטלשל ךכ
 .םיינמרגה תונוטלשל הננתסה אל ךכ לע העידי םוש ,םנמאו .וטיגה ישנא לש תילאטוט
 םימתוח ויה תוומה-תודועת לע .ריעב רשאמ סופיטמ םישנא תוחפ וטיגב ותמ ,הרואכל
 וריכזה אל לבא ,תונוש תולחממ האצותכ אב תוומה יכ םימשור ויה םהו ,וטיגבש םיאפורה
 .סופיטה תלחמ תא
 תקלחמב םשריהל היה בייח םדא לכ :טארנדויה לש רוידה תקלחמ תא תרתחמה הלצינ ןכ
 תרתחמ ישנא ונכוש טארנדויה תרזעב .בוחרהו תיבה רפסמ ןמוס בוהצה יאלטה לעו ,רוידה
 .וטיגב
 ןיב םירשק תרישקבו תרתחמה תמקהב בָלביג לאכימ לש וקלח תא סנ לע תולעהל שי
 גרוהל ותאצוה רחאל .גרוהל אצוהו ספתנש ופוס .ריעב תרתחמה ןיבו וטיגב תרתחמה
 המצע תוחוכב החפשמה האצי 1943 תנשב קר .וטיגב בר ןמז דוע ותבו ותשא וראשנ
 .ןירוז לש םינזיטרפה-הנחמל העיגהו וטיגהמ
 סופדה ידבוע ןיבמ .םינותעו םיזורכ תצפהב ,רומאכ ,הזכרתה תרתחמה לש התלועפ
 .ןלפקו וקפופ ,ןיצפי'צ לש םהיתומש ורכזוה תיתרתחמה תונותעב
 ליבשב תודועת ףויזל םג וטיגב תרתחמה הגאד ,האופר ירמח דוחיבו ,םירמח תקפסאמ ץוח
 ךכב ןייטצה .וטיגל ץוחמ תיסחי ישפח חרואב עונל ולכויש ידכ ,םינושארה תרתחמה ישנא
 קסנימ-וטיגל ותשא םע עיגה אוה .םידליל םיריש םג רביחש ,רייצו רפוס ,ןיול השמ
 אוה .תודועת ףויזב חילצמ היה ,רויצב ונורשכל תודוה .ןירוס רָּב :םתח ויריש לע .הנליוומ
 ךות הפסינש ופוס .תרתחמה ךרוצל הביבסהו ריעה לש תונוש תויפרגופוט תופמ םג ןיכה
 ךכ לע עדי טארנדויה .וטיגב היצקא םינמרגה ועציב 1942 תנש םירופב .שפנ-תוריסמ
 תרהזאל תודוה .םידבוע-אלה דגנ תנוגכמ התיה היצקאה .םישנאה תא ריהזהו שארמ
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 יכ ררבתה ,הלועפב םינמרגה ולחהשכ .רתתסהל לוסיחל םידעוימהמ קלח קיפסה ,טארנדויה
 .םידבוע םישנאב רסחה תא אלמל וטילחהו בוצקה םישנאה רפסמ לכ תא זכרל וחילצה אל
 ררחשל וצר םינמרגה .לוסיחל ולש הדגירבה הלבוה -- ולש תווצה שארב ןיול עיגהשכ
 הצובקה רורחש תא ףקותב עבת ןיול לבא .עבצכו רייצכ וב םיניינועמ ויה יכ ,דבלב ותוא
 .לטקה םוקמל וישנא לכ םע ךלה ,הנענ אלשכו ,הלוכ
 ,םייטיבוס םיניצק .םיעוצפב לופיטב םג תינזיטרפה העונתל תפסונ הרזע שיגה ידוהיה וטיגה
 המלחהל דע יאופר לופיט םש ולביקו םידוהיכ םילוחה-תיבל וסנכוה ,םידוהי אקוד-ואל
 ותכשל תא רסומ היה ףא אוה .קלוק ר"ד ישארה אפורה ךכב ןייטצה דוחיב .הרומג
 ולפיטש ,תויחאו םיאפור דועו יקצולירפ ר''ד םג בוטל רוכז .ץניזאקל ראילומס ןיב תושיגפל
 .וטיגב םילוחב
 שי .תיללכה תרתחמה תדוקפ יפל ,וטיגל ץוחמ תושקנתה ישעמ עוציבב וקסע םידוהי
 רורגי הזכ השעמ לכש ששח ךותמ ,תושקנתה ישעמ ויה אל ופוג וטיגה ךותב יכ שיגדהל
 .םינמרגה דצמ ילאטוט שנוע וירחא
 ופתישש םייסורוליב םיגיהנמ דגנ תולועפה ונווכ ,םיינמרג םיניצק ייחב תושקנתהל טרפ
 םהמ ,תיצאנה תיסורוליבה תונותעה שארב ,היריעה שארב ודמע וללה .םינמרגה םע הלועפ
 םיצאנה םע רשקב ודמעו היסורוליב-ברעממ ויה םבור .ןילרבב הרשכה ותעשב ולביקש
 איה .וקבֶלג סורטפ יסורוליבה ררושמה תשא םהיניב ,םיימוקמ םישנא םג ויה לבא .םינשמ
 .תיצאנה-תיסורוליבה תונותעב םג הליעפ התיה
 תשא .יקצינטי'ז ידוהיה רייצה תחפשמ הרג וקבֶלג ררושמה לש ותונכשב .ןויצל יואר טרפ
 הראשנש הנטקה םתב .ןילאטס ידי-לע ןכ ינפל דוע רסאנ ומצע אוהו ,וטיגב החצרנ רייצה
 תימואל תשובלת הדליה תא השיבלה ררושמה תשא .וקבָלג תחפשמ ידי-לע הצמוא הדבל
 השמישו תיצאנה תונותעב המסרופ תאז הנומת .ָאבוקל םיחרפ השיגה הדליהו ,תיסורוליב

 רורחשה רחאל קסנימ-וטיגב םירקבמ 'ץיבורפלא הרוד ר"דו ראילומס שריה



 201 תינזיטרפה המיחלהו תרתחמה ,האושה

 ,המחלמה םויס םע ,םימיל .ינמרגה םעה ןיבל יסורוליבה םעה ןיבש יבבלה רשקל "החכוה"כ
 תחפשמ ידי-לע תתסומ ,איה ךא ,ותב תא ול ריזחהל שקיב ,קסנימל יקצינטי'ז רייצה רזחשכ
 .לילכ ול הרכנתה ,תצמאמה וקבֶלג
 ,יקסבונאויא .ו יסורוליבה ריעה שאר ,םיצאנה םע הלועפה-יפתשמ תא וגרה תרתחמה ישנא
 הביבסבו קסנימב ולעפש םישקנתמה תומש ללכב .יקסבולזוק .ו יסורוליבה ןותעה ךרועו
 ץיבסוטמ .א ,סוקיפ ,ריגינש .י ,יקסנימאק .א ,היאקצינוק הינוס ,ץיבונועמש בקעי :םירכזנ
 וזחתה ,םיריעצ ויה םבור .םידוהי הלא ויה םבורב יכ ,תומשה יפל ,חינהל שי .יקסבונסוס .בו
 רשאמ רתוי םידוהי םירוחב וחילצה םינמרגכ תוזחתהב ,ןבומכו ,םיינמרג םיניצקכ םימעפל
 .םיסורוליב וא םיסור
 רמוח ליכמה ,"הרטמל תועלוק תוסירהה" יטסירטלבה ורפסב ,בוקיבונ .א יסורוליבה רפוסה
 םדא םע תורושק ויהש ,הבוגינק הזורו הדירפ .תונב יתש ריכזמ ,וז הפוקת לע בר ירוטסיה
 דחאב בתכ ,רסאנש רחאל .ןיקשובאק ותחפשמ=םשו ןא'ז היה ויוניכש ,תרתחמב םילעפ-בר
 שידיימו תירבעמ םיבינ ."םיידומלת" דוע םייולת ירוחאמ :אלכה-תיבמ חירבהש םיבתכמה
 יכ "םיידומלת" הלמב שומישה ןמ קיסהל ןיא ךא .םיריסאה לש ןוגרא'זב םיחוור ויה
 .ידוהי היה ומצע ןיקשובאק
 .תוריהז רסוח ללגב רסאנ .םייובשה-הנחממ חרבו יבשב לפנ ,םודאה אבצב ןגס היה אוה
 :השירדב םינזיטרפה ידקפממ דחאמ קתפ התא האיבה הריעה םינזיטרפהמ הרזחש תירשק
 התליגו ופאטסגה לש םייוניעב הדמע אל ,םינמרגה ידי-לע הרסאנ איה ."חדקא יל חלש"
 .ןיקשובאק ןא'ז לש ומש תא
 ןהילא תונוטלשה סחיו ,תינמרג תורבוד ויה ןה .רהוסה-תיב ןויקנ-תודבוע ויה הזורו הדירפ
 הדירפ .הפי ולע אלש החירב-תוינכת וננכותו ץוחה םע רשק רשקנ הדירפ תרזעב .חונ היה
 יכ הנעט לבא ,התנועו הרקחנ איה .םירתס-בתכב ןא'ז לש קתפ אצמנ הליעמב ,חפב הלפנ
 -תיבב דובעל הכישמהו הררחוש איה .קתפה תא המירה הרקמבו ,םולכ אלו תעדוי הניא
 .רהוסה
 אתב יוקינה תעשבו ,לכוא ול תוחירבמ ויה תויחאה .והואימצהו ןא'ז תא וביערה םינמרגה
 תא ןא'ז הוויר ךכו םימ וזכרתה ןהב ,תומוג האלמ התיהש ,הפצרה לע םיבר םימ תוכפוש ויה
 .עודי וניא הזורו הדירפ לש ןלרוג .ונואמצ
 .היליעפ לכ ורסאנ םעפ ידמש ,ריעב תרתחמה ןכ אל ,םיטעמ תונולשכ ויה וטיגב תרתחמל
 ירחא .לישכהל לולע םושירה יכ ,"תריינ"מ ענמיהל תרתחמה ידקפמל ןנישו רזח ראילומס
 תמיתחב תודועת :תרתחמה לש "קילס" ריעב דחא תיב לש ויתוסירה ןיב אצמנ המחלמה
 .םינמרגה ידיל ולפנ תודועתהמ קלח יכ חינהל שי .ץניזאק
 וז הדבוע דיעת םייטיבוסה םידוהיהו םייברעמה םידוהיה ןיב וררשש םיחותמה םיסחיה לע
 חרב קסנימ וטיגמ ידוהי רטוש :"לבויה רכיכמ דוא" ןייטשנירג בקעי לש ורפסב תאבומה
 .ושאר לע הפחיר תוומ-תנכסו טפשמל דמעוה ,דשחנ ןכמ רחאל .ותסורא םע םינזיטרפל
 קרו ,תוומ ןיד-קספב וכמת םינזיטרפה ברקבש םייטיבוסה םיריעצה לכ .תוקולח ויה תועדה
 תלועפב וייח תא ונכסב ,וטיגב ויאטח לע רפיכ רבכ שיאהש ,ונעט "םייברעמ"ה םידוהיה
 ןוטלשב ודגבש ,וקנראדנובו בוסאלו ישנא :הפיאו הפיא תדימל םג ונעט םה .םינזיטרפה
 תולועפמ םהיתויוטמתשה תורמל ,םינזיטרפל םתופרטצה רחאל םנווע םהל לחמנ ,יטיבוסה
 ,םייטיבוסה םינזיטרפה יקיתוומ םידוהי המכ וז העדל ופרטצה .םינזיטרפה לצא םג
 .ררחושו רטושה הכוז ןמדלפ םוחנ לש הברה ותעפשהבו
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 ידוהי לע רפוסמ "ןוסלנצק קחצי ש"ע תואטיגה ימחול תיב תועידי" לש תורבוחה תחאב
 ריבסהל וסינ "םייברעמ"המ םירחאו אוה .קוטסילאיב וטיגל עיגהו קסנימ וטיגמ חרבש
 וריגסתש וילע המייא םישנה תחא .םינמרגהמ םהל יופצה תא םייטיבוסה םידוהיל
 .רוביצה ברקב אוש-תלהב וררוע לע םיינמרגה תונוטלשל
 סינכהל וחילצה םינמרגה רשאכ הרבג "םייטיבוס"הו "םייברעמ"ה םידוהיה ןיבש הביאה
 הלא ויה םאה .וטיגה יבשויב וללעתה וללהו ,"םייברעמ"המ םיידוהי םיריעצ המכ טארנדויל
 ?המחלמה יטילפ םע קסנימל ועיגהש ,ןותחתה םלועהמ םידוהי
 אלו םידוהיל ןמאנ היה ,הפי השמ ,"םייברעמ"המ ןושארה טארנדויה שאר ,םינפ-לכ-לע
 ,המש הרימ ,קסנימ תדילי ,תחא תדגוב הנייטצה תאז תמועל .םינמרגה םע הלועפ ףתיש
 .םידוהיה היפלכ התוירזכאב
 דחוימ וטיג םג םייק היה ,םייטיבוס "םייברעמ" םידוהי וב ויהש ,יללכה וטיגל טרפ
 .גרובמאהמ היה ןושארה חולשמה .הפוריא-זכרמ יאצוי םידוהי לש ,רמולכ ,"יגרובמאה"
 .שפנ-ןידע םדא ,רפוסמה יפכ ,היהש ,ףלוו דחא "םידוהיה-ןקז"כ הנומ הזה דרפנה וטיגה לע
 .ופאטסגה ידי-לע םיבר םייוניע רחאל תמש ופוס
 וטיגה ןיבל יללכה וטיגה ןיב וררש ,הנושה תוילאטנמהמ ועבנש ,םיידדה תונדשחו תורכנתה
 וטיגב :הנוש היה בוהצה יאלטה םג .תאזה תורכנתהה תא וחפיט םינמרגה ."יגרובמאה"ה
 םייח ירבד יפל .1 תואה םע דוד-ןגמ -- "יגרובמאה"ב וליאו ,בוהצ דב תסיפ -- יללכה
 תויתודידי תוחישו תושיגפ ויה ,"יגרובמאה"ה וטיגהמ םידדובה םילוצינה דחא ,ןענמ םערב
 .לודגה וטיגב ועציבש תויצקאה לע םהל ורפיס ףאש ,םיינמרגה םיניצקה ןיבל םידוהיה ןיב
 .םירחא םידוהי יבגל רשאמ הנוש היה "םיינמרג"ה םידוהיה לא סחיה
 תמתוח העבטנ 1941 תנשב ןילרבמ םינושארה םידוהיה לש תודועתב .ההומת הדבוע דועו
 לקשמב םיישיא םיצפח םע תחא הדווזמ קר ותא תחקל השרוה דחא לכ ."קסנימל דעוימ"
 וחלשייש חטבוהו וזראנ ,המודכו הריפת"תנוכמ ןוגכ ,רתוי םידבכ םיצפח וליאו .םיוסמ
 .הלאה םיצפחה םע תונורק ועיגה םודאה אבצה םע תוברקה ימי םצעב םנמאו .קסנימל
 ןכתיי .םהילעבל ורסמ םישמושמה תאו ,םישדחה םיצפחה תא ומירחה םיימוקמה תונוטלשה
 ןורתפה" לש עוציבה ךרד לע תינמרגה הדקפמב זא טלחוה םרטש םושמ ,ךכ השענ הזש
 ."יפוסה
 -תומוקמב רקיעב ,הלועפ-ףותיש ידכ דע תואטיגה ינש ןיב םיסחיה ורפתשה ןמזה ךשמב
 .םיפתושמה הדובעה
 םיריעצ ינש ידי-לע החירב ןויסנ השענ "יגרובמאה''ה וטיגה לש ומויקל םינושארה םימיב
 .םידחא םימי רובעכ וספתנ םה .גארפמ םידוהי
 .שיא םיפלא 8 הנמ "יגרובמאה"ה וטיגה

 תינזיטרפה העונתה לע
 ןכו .םייטיבוסה תורוקמה לע ךומסל ןיאש ירב ?היסורוליבב םינזיטרפה רפסמ היה המ
 אוה לכהו ,רבד םשרנ אלש טעמכ ירה יכ ,האושה-ילוצינ םירסומש םירפסמה םיקפקופמ
 .אמלעב תורעשה רדגב
 תיטיבוסה תונותעה תבקונ םלועה-תמחלמ לש הירוטסיהה תביתכל תונושארה םינשב
 תרבוחב .ףלא 360-330-ל דע רפסמה הלע ןכמ רחאל .םינזיטרפ ףלא 250-200 לש רפסמב
 .םינזיטרפ ףלא 460 לש רפסמב םיבקונ ,1969 תנשל ,8 'סמ "יסורוליבה טסינומוקה"
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 ?ןזיטרפל בשחנ לכוא-יכרצ ולצא ומירחהש רכיא לכ םאה .והימ ןזיטרפ רוריבב רדגוה אל
 הפקתהה ימיב יכ ךירעמ ,תוצעומה-תירב יניינעל םיחמומה דחא ,טרָאו רדנסכלא יאנותעה
 רוקמ תא רסומ וניאש ףא .םינזיטרפ ףלא 143 םש ויה היסורוליבב םודאה אבצה לש
 .ןומא רתיב וילא סחייתהל שי ,הזה רפסמה
 לש םייתחפשמה תונחמה ישנא םא םיעדוי ונא ןיא בוש ?םהיניב םידוהיה רפסמ היה המ
 תמלעה לש תיטיבוסה תּוינידמה םג ?םיידוהיה םינזיטרפה ןינמב םיללכנ יקסליבו ןירוז
 .ןוכנה רפסמה תעיבק לע השקמ םינזיטרפה םימחולה לש ידוהיה אצומה
 ימואל-ןיבה יפואה" :םשב רמאמ "יסורוליבה טסינומוקה"ב בוקאראק םסריפ 1966 תנשב
 יכ עודי .םיזוחאב ימואלה בכרהה תא טרפמ אוה וב ,"היסורוליבב תינזיטרפה העונתה לש
 ,דוחיבו ,ןיעדויב ףלוסמ והירה םיזוחא יקלחבו םיזוחאב תיטיבוסה הקיטסיטאטסב אבומה
 .המודכו ,ומלענ םישנא ,םיכרד-אל-םיכרדב ופסינ םישנא אלה .תינזיטרפה העונתה יבגל
 .עדימב לוזלז םע לבוג הז אשונב םיקיודמ םירפסמ םוסרפ
 3.8% םיסור 19.3% ,םיסורוליב 71.2% :אוה בוקאראק יפל םינזיטרפה לש ימואלה בכרהה
 .דועו םידנלוה ,םיכ'צ ,םיראטאט :םילולכ םינושב .3.6% םינושו ,םידוהי 2.1% ,םיניארקוא
 ויה הז יפל .ןזיטרפל לכוא םימיה ןמ םויב ןתנש ימ לכ ןזיטרפל בשחנ ,יטיבוסה בושיחה יפל
 .םמויק םצעב םינמרגל ודגנתהו ומחלש ,וטיגה ידוהי לכ םינזיטרפה ןינמב ללכיהל םיכירצ
 ,םידוהיה זוחא תא םירפסמה ןושלל םגרתנ םא ."קאזוק לצא קדצ םישפחמ ןיא" לבא
 ןוילימ שילש לש רפסמה .םינזיטרפ ןוילימ שילש ללכמ םידוהי 7,000-כ לש רפסמ לבקתמ
 .תובר םינש לבוקמ היה
 יקסבלוח םולש .רתוי לודג םיידוהיה םינזיטרפה רפסמ היה ,םיידוהי תורוקמ תכרעה יפל
 וטיגמ ואצי םידוהי םיפלא 10 יכ ,רסומ ראילומס .םינזיטרפה ןיב םידוהי ףלא 15 לע רסומ
 ילויב םודאה אבצה ידי-לע קסנימ רורחש םע .שיא 5,500 םייחב וראשנ םהמו ,רעיל קסנימ
 בוקנה רפסמה יכ ,דועו ץיבונהכ ,ןיטשנירג לש םתעד יפל ,"רבד-יעדוי" םישנא ורסמ ,4
 7 'סמ ,"דנאלמייה שיטעווֶאס"ב רסומ ץיבוניבר המלש םג .תעדה לע לבקתמ ראילומס ידיב
 רעיל ואצי דבלב קסניממ םאו .רעיל קסנימ וטיגמ שיא םיפלא 10 תאיצי לע ,1969 תנשמ
 .ףלא 15 לע הלע היסורוליב לכב םינזיטרפב םידוהיה רפסמ ירה ,שיא םיפלא 0
 .שיא םייפלאכ קר רעיל ואצי קסנימ וטיגמ יכ ךירעמ יקסבלוח
 ,עודיכ .םיזוחאב םרפסממ ךורע ןיאל לודג היה תינזיטרפה העונתב םידוהיה לש םכרע לבא
 אל םינזיטרפהו ,תיטסינומוקה הגלפמה םע ינוגרא רשק לכ ילב ,הטמלמ העונתה הליחתה
 וטיג .םידוהיה ויה םינזיטרפל ורזעש םידיחיה .םיימוקמה םיבשותהמ הרזע םוש ולביק
 תמיתחב ,אצמנש "קילס"ה ךותמ הדועת .היסורוליבב תינזיטרפה העונתה זכרמ היה קסנימ
 ידוהיה וטיגהמ םירמוח תלבק תרשאמ ,19.1.1942 םוימ ,ץניזאק תיללכה תרתחמה שאר
 ,דחא קובקב -- רודשנ ,דחא ג"ק -- דוי ,דחא קובקב -- ןילזו :םה םירמוחה .תרתחמל
 תוליבח ,ןיריפסא תקבא ,רופמק ,תודיחי 177 -- תושובחת ,דחא קובקב -- לונאביר
 םהיניב ויהש ןמזב רעיב תינזיטרפה העונתל ודעונש האופר-ירמח הלא ויה .דועו ןפג-רמצ
 .גוסנה םודאה אבצהמ הרזע לכ התיה אלו ,תוברקהמ םיבר םיעוצפ
 ,עודיכ .םהילע הפחיר תוומ-תנכסש ,םיריסאו המחלמ-ייובש ויה תורעיל םיחרובה ינושאר
 אבצה ברקתה םע .םיילילפה םיריסאל ןכו ,םילייחל הדיחא תרופסת םודאה אבצב התיה
 וליאו ,םיילילפה םיריסאה לכ תא םייטיבוסה תונוטלשה וררחיש ,קסנימל ,יצאנה ,ינמרגה
 ןהכ והילא רפוסה .דורלסכא קילז ידוהיה ררושמה -- םהבו ,גרוהל ואיצוה םייטילופה תא



 ןהכ דוד 294

 הדיחאה תרופסתה ילעב לכ תא םינמרגה ורסא ריעל םתסינכ םע .ילילפכ ותוזחתהב לצינ
 ץלחיהל ידכ ,תורעיל חורבל וצלאנ םיילילפה םיריסאה .םודאה אבצל תוכייתשהב םידושחכ
 תויווג .םייובשה תא תוצוח שארב םיחצור םינמרגה ולחה ןכמ רחאל .שדח רסאממ
 הדובעל םיחולשמה ולחה ןכמ רחאל .ריעה לש םיישארה תובוחרה לכב וללוגתה םייובשה
 ןכות ונקהש םינושארה ויה םידוהיה .תורעיל החירבה -- םהיתובקעבו הינמרגב
 דעבו תדלומה דעב םימחול םהש ןויערה תא םיחרובה ןיב וחפיט .החירבל יגולואידיא
 תמיאמ הז דעצ וטקנש ,םייוגה ןיבמ םיחרובל הליחת רֶוּוחמ היה אלש רבד ,ןוחצנה
 .דבלב תוחיצרה
 םינזיטרפלו םידקפמל הסחמ-םוקמכ שמיש וטיגה יכ ,רבתסמ תיטיבוסה תורפסה ךותמ םג
 םיעוצפה ולביק םש .ריעה רשאמ ,הדיגב ינפמ רתוי חוטב ,רתוי חטבומ היה וטיגה .םיעוצפ
 .רעיל ובשו תופיוזמ תודועתב ודיוצ ומילחהשכו ,הנושאר הרזע
 תישארב קר עיגהל הלחה -- שובכ אלה חטשה -- "הלודגה ץראה"מ תישממ הרזע
 םיטעמ םידוהי קרש ,רורב .םיטעומ םינחנצ ועיפוה 1942 תנש עצמאב דוע ,םנמא .3
 םוש טעמכ המייקתה אל וטיגל ץוחמ .וטיגבש תרתחמה תרזעב אלש 1941 תנשב רעיל ואצי
 תא והשכיא ורבעי יכ ונימאה ןיידע .םהיתוחפשמל םילובכ םידוהיה ויה וטיגב .תרתחמ
 עוצקמ-ילעבב םיניינועמ ויה םה .םתס םידוהי ליצהל וצר אל םינזיטרפה .המחלמה
 .רעיל םידוהיה לש הלודגה הריהנה הלחה 1943-ב קר .תושבוחבו םיאפורב דוחיב ,םימיוסמ
 עוצקמה-ילעב קר םייחב וראשנו ,ודמשוה טעמכ תוחפשמה .ולטב םייתחפשמה םיעינמה
 םירגובמ לש לטנ אלל ,החפשמ אלל ,ודבל ראשנ -- ראשנש ימ .הדובעב םיליעפ ויהש
 ,םינזיטרפה תוליעפ תורבגתהו םיסורה ידי-לע ריעה תוצצפה בקע ,ךכל ףסונ .םידליו
 םילייחה תא םיריהזמה םיטלש וארנ קסנימ ריעה ירברפב .ינמרגה ןוטלשה ףפורתה
 אלל ראשנ וטיגהש םימי ויה ,השעמל .תונגרואמ תוצובקב קרו קשנ ילב תאצל אל םינמרגה
 .רעיל החירבה לע לקה הזו ,ינמרגה ןוטלשה לש החגשה
 רשוכו הישות ,בר ץמוא וליגו "רעי"הו וטיגה ןיב םירשקכ ושמיש קסנימ וטיגמ םידלי
 ןמרביא דבכוי .הצרא ועיגהו ולצינש תוינדוד ,תוירשק יתש לש ןהיתויודע ירהו .הגהנה
 הביתכ-תנוכמ םג אלא ,םישנא קר אל וטיגהמ האיצוה דבכוי .(ןמסט) הדניהו (קי'צנבור)
 וליפא הסינש .ינמרג לייח התוא הָניִל -- ריעה הצק דע -- הכורא ךרד-תרבכ .חדקאו
 תלהּובמ הדניה התינדוד התיה התמועל .היתורצוא תא הלגי אמש הששח איה .הירחא רזחל
 םעפב .םישנא איבהלו וטיגל ולֶאס-ֶאיוראטס רפכהמ רוזחל :תירשק דיקפת הילע וליטהשכ
 .הכלהכ הידיקפת האלימו הלגתסה ןמזה ךשמב לבא ,ריעל הכרדב התעת הנושארה
 םיאנתה םג .היסור לכב תירקיעהו הלודגה התיה היסורוליבב תינזיטרפה העונתה
 שממ םיליחתמ תורעיה .היסורוליבב תינזיטרפה הלועפה תוחתפתהל ועייס םייפארגופוטה
 לע תודיבכמו תושבושמ םיכרדה .םירטמוליק תורשע םיכשמנה ,םיתובע תורעי ,ריעה די-לע
 .רידס אבצ תולועפ
 טלקנ אל קשנ אלל אבה לכ .קשנ אלל םיחרוב םידוהי ןוצרב ולביק אל תורעיב םינזיטרפה
 םינזיטרפה .קשנ םע רעיל ועיגהש היחאו דוחורוקס הדירפ לש הרקמה עודי .םינזיטרפה ןיב
 םהו םינומיר םהידיב וראשנ .םחצרל וצרו םתא ואיבהש ינמרגה עלקמה תא םהמ ודדש
 .םייחב וראשנ ךכו ,םינזיטרפה לע ומייא
 ולביק ,רתוי בר היה םהידיבש קשנהו ,תינזיטרפה העונתה הבחרתהשכ ,ןכמ רחאל
 .קשנ אלל םג םיחרוב םינזיטרפה
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 התיה .וטיגה ךותמ תינומה החירב ,רומאכ ,הלחה ,1943-ב ינמרגה ןוטלשה תופפורתה םע
 אל םינומה ואצי .שממ ריעה די-לע ,בורק היה רעיהו ,וטיגל ץוחמ העונתה לש הרזע
 .רעיב םבור רבכ ויה וטיגה לש תרתחמה יליעפ .םינגרואמ
 ואצי .רעיל תוכומס תורייע יאצוי ךותמ ינאטנופס ןפואב הנגראתה יקסלָּב היבוט תדיחי
 .קשנ-יאשונ םיריעצ םישנא הליחתב ויה יקסלב תדיחיב .דודגל ופרטצהו תומלש תוחפשמ
 םידליו םישנ ,םינקז וב ויהש אלא ,תרחא תינזיטרפ הדיחי לככ ,יברק יתחפשמ הנחמ הז היה
 .ליגרהמ הלעמל
 םינעוצ לש לודג זוכיר היה .םינעוצ לש היה םייתחפשמה םיינזיטרפה תונחמה דחאש ,הארנ
 ויה .רעיל וחרבו רפכה תא ובזע םינעוצה תוחפשמ לכ .יקובילאנ הרייעה די-לע רפכב
 .םילוביה תא םיפסוא ויה ןכמ רחאל .םיקלתסמו םהיתודש תא םידבעמ ,רעיה ךותמ םיחיגמ
 ךותמ םיקהל ןירוז תא וררועש ןה-ןה ,םינעוצה לשו יקסלב לש ,ולאה תואמגודהש ןכתיי
 לש םידקפמ ינש בלב דה אצמ הז ןויער .ינזיטרפ יתחפשמ הנחמ םיחרובה קסנימ ידוהי
 .הבקסוממ וחלשנש םינחנצ םהינש ,בובוד ונגסו ןוטאלפ :םינזיטרפ תודיחי
 רעיב תינזיטרפה העונתה לכ לע טילשה היה ,בָשיִנרָא'צ היה יתימאה ומשש ,ןוטאלפ
 ונגס וליאו לילג-דקפמ היה ןוטאלפ לארנגה .םינזיטרפ לש לודג זוכיר םש היה .יקובילאנ
 ינש .ןירוז לש יתחפשמה הנחמה םג היה ןוטאלפ לש דוקיפה םוחתב .רוזא-דקפמ היה בובוד
 ,וז הדיחיל דחוימ סחי ול היהש םירפסמ ןוטאלפ לע .תאזה הדיחיה תמקהב וכמת םידקפמה
 הדיחיה ךותב .םימחול םיריעצ לש חוכ אלל טעמכ ,םידליו םישנ ,םינקזמ תבכרומ התיהש
 .םחליהל םילגוסמהו קשנה יאשונ זוחא היה טעומ ,שיא 800-כ ,תאזה
 קחרה אל ולֶאס ָאיוראטס רפכב המקוה ןירוז לש הדיחיהש תורפסמ תוינזיטרפה םישנה
 םשל ועיגהש ןמזב רפכב התיה איהש תרפסמ ,וז הדיחיב תונושארה תחא ,קיצנבור .קסניממ
 הדיחי לש המויק תורשפאב ונימאה אל םה .ןירוז םע ושגפנו ןמדלפ םוחנו ראילומס
 ?רעיה יאנתב םתוא לכלכל חילצהלו הילע רומשל ולכוי ךיא ,התוא ונגראי ךיא .תיתחפשמ
 .תאזה הדיחיה תא םיקהל תוסנלמ ןירוזל ועירפה אל םה לבא
 ,םירפסמ -- ןירוז לש ותדיחי -- 106 'סמ הדיחיב ויהש םישנא .תודגא םירפסמ ןירוז לע
 .דקפמכ ללכה ןמ םיאצוי תונורשכ הליג ,טעמכ הלכשה-רסוחמ היה ןירוזש ףא יכ
 הרבָח הינשה ותשא .גרהנ ונבו וטיגב התמ ותשא .המחלמה ץורפ םע ירירע ראשנ ןירוז
 םהילא םהיניע םיאשונ םינזיטרפה ויה ,םהיסוס לע םיבכור ויה ותשאו אוהשכו .רעיב וילא
 אלש ,קסנימ ישנא ,םיינוריע םישנא םבורב ויה ותדיחיב םישנאה .דחי םג הָואגבו האנקב
 יאצויו "םיקינבושי" ויהש יקסלב ישנאמ תוחפ ןפוא לכבו ,השק תיסיפ הדובעל םיליגר ויה
 היה םייק םנמא .םנימב םידחוימ ויה הנחמה ישנאל םידקפמה ןיב םיסחיה .תונטק תורייע
 לכואה ןיבו םיניצקל שגומה לכואה ןיב טעמכ לדבה היה אל לבא ,םידקפמל דחוימ חבטמ
 םירחהל וחילצה וישנאש לכואה יכרצמ לכש דיפקה ןירוז .םהיתוחפשמלו םיארוטל שגוהש
 הנחמב ודיפקה ןכ .דבלב המרחהב םיפתתשמה ןיב וקלחתי אלו הנחמל ועיגי הביבסה ירפכב
 .םיכרצמה תקולחב ןויוש לע
 הנחמב הטמה-שאר היהש םייהטרו לוטאנא רפסמש יפכ ,הנחמב הררש תיטארקומיד חור
 תחפשמ לש הנוטלש רתויב שגרוה םשש ,יקסלב הנחמב ןכ ןיאש המ .ןירוז לש יתחפשמה
 ישנא תמועל .תודיחיה לש ישונאה בכרהה ינוש ךותמ עבנ םיסחיב ינושהש ןכתיי .יקסלב
 וכנוחש םיינוריע םישנא ןירוז הנחמב ויה ,יקסלב הנחמבש "םיקינבושיי"הו תורייעה
 .הרבח ייחו ןוגרא ,תעמשמ ילגרה םע ,יטיבוסה רטשמב
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 לש יווהב והשמ היה .תמחול תידוהי הדיחי לש תפומ תניחבב התיה ןירוז לש הדיחיה
 'וכו ריעצה רודל הגאדב ,םמצע ןיבל םניב םישנאה סחיב ,הדובעה ןוגראב ,תאזה הדיחיה
 לע גשומ לש ץמש ןבומכ היה אל םישנאלש ףא ,ילארשיצראה ץוביקה תא ריכזהש --
 | .ץראב ץוביקה
 ,דומילה ירפס תא .תיטיבוסה תנוכתמב רפס-תיב הז היה .רפס-תיב םקוה ףא הנחמב
 רפסה-יתב תינכת יפל -- םידומילה .הביבסבש םירפכב וגישה הביתכה"ריינו תורבחמה
 .ירבע ב"א ,שידיי תצק םג םש דמלל וליחתה "םייברעמ"ה םידוהיה תעפשהב .םייטיבוסה
 הנמ םיקלחמ ויה .רבוטקוא תכפהמל הנשה םויו יאמב דחאה ויה דחוימב וניוצש םיגחה
 היה הז -- ,םירש ויהו ,תיזחב השענה לע הריקס םירסומ ויה םידקפמה ,ש"יי לש הלודג
 םישישקה .םירופיכה-םויו חספ ,םיידוהיה םיגחל יהשלכ בל-תמושת םג ודחיי .גחל יוטיבה
 םיקנמ ויה הלא םיגחב .םימיה ראשמ םיידוהיה גחה ימי תא דחיל וצר הנחמבש רקיעב
 לש תוצמל רכז ,תותיפ םיפוא ויה ןכ .ריזח-רשב וב ולשיב אלו םידוודה דחא תא םיפשפשמו
 .חספ
 .תרחא תיברק הדיחי לכב ומכ וגהנ םיריעצה .רומאכ ,טעומ היה הנחמב םיריעצה רפסמ
 .תונוש תודובעב וקסע -- םיעצבמב ופתתשה אלו דיב קשנ םע ומחלנ אלש הלא םג לבא
 ומיקה .םירחא ןובשח לע םייח םניאו םמחל תא םיחיורמ םה יכ ,השגרהה םהיניב החווְרו
 ,תורחא םינזיטרפ תודיחיל םג אלא םמצעל קר אל םחל הקפיסש הלודג היפאמ ,הכאלמ-יתב
 הז .הביבסבש םינזיטרפה לכ ליבשב ודבעש הרפתמו הירלדנס ,קינקנל תשורח-תיב ןכו
 ."םייוג"ה יניעב םגו םמצע יניעב םתוא הלעה
 הניא איה יכ ,ןירוז תדיחי תא םירטנקמ ויה תומחולה תוידוהיה תודיחיה ישנאש יפ-לע-ףא
 תלעות םיאיבמ םה יכ השגרהב ןירוז ישנא ויח ,ב"ויכו םיספהמ תובכר תדרוהב תקסוע
 הלודג תינמרג הדיחי ןירוז ףיקתה רורחשה ינפל םינורחאה םימיב .םינזיטרפה תעונתל
 .גרהנ וישנאמ דחאו עצפנ ומצע ןירוז .דואמ
 .הנחמב הנקז השא לכל ,שלח לכל ןירוז לש יהבאה וסחי לע תואלפנו םיסנ רפסל םיברמ
 םהילע היה ,תוציבל תגסלו הנחמה תא בוזעל וצלאנ ןירוז ישנאשכ ,ינמרגה דוצמה ןמזב
 זאו .ועבטיש ששח היהו ,רובעל ןחוכב היה אל תושלחו תונקז םישנ .עוער רשג לע רובעל
 ןכ .םינכוסמה תומוקמב םיידיה לע שממ ןתוא וריבעהו ,הנקז לכ ליצהל םיצמאמ ןירוז השע
 .הגיסנה תא ןכסי לבל ,וקינחהל םאהמ ושרד םישנאהו ,יכבב דלי ץרפ תאז הלהבב יכ ורפיס
 .ןבכ ןירוזל היהו לדגו לצינ דליה ןכאו ,םיחטבמ-םוקמל דליה תא איבהל דקפ ןירוז
 ןיא ןירוז תדיחיל לבא .תונוש תוינזיטרפ תודיחי לע תוצעומה-תירבב ובתכנ םיבר םירופיס
 ותולעב ותדיחי לע רפס םסריפ יקסלב .שידייבו תיסורב תיטיבוסה תורפסב רכז טעמכ
 .1971 רבמטפסב הצרא הלע ןירוז .הצרא
 ,ןמזה ךשמב .םידוהי ודמע ןשארבש ,תוינזיטרפ תודיחי המכו המכ ,הארנכ ,ויה הליחת
 -טאל וקלוס ,תינזיטרפה העונתה לע תוירחאה תא המצע לע הלטנ תיטיבוסה הדקפמהשכ
 ןושאר למס הליחת היה ןירוז .םירחא םיינשמ םידיקפתל ורבעוהו םיידוהיה םידקפמה טאל
 לש המישמה תא וילע וליטה םימילו ,קלוס ,םש ךסכתסנשמ ךא ,תמחול םינזיטרפ תדיחיב
 .יתחפשמה הנחמה תמקה
 םעפ אל םרג ,םינזיטרפה תודיחיב םידוהיה םידקפמה ןמ המכ הֶנילש ,תותיחנה שגר
 רענ לע תוומ ןיד-רזג ליטה ,ומש תודיפל ,םינייטצמה םידקפמה דחא .ןידב הרתי הרמחהל
 םישנא ויה ,תופייעה ,רעיה יאנתבש םג הרק .דּוד תביחסב רוזעל הדוקפל עמשנ אלש ,ידוהי
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 .הרומח הפיזנב בורל םייתסהש תונחמה לכב ליגר רבד הז היה .רמשמה לע םדמעב םימדרנ
 םיאיצומ םימעפל ויה ,םהלש תויביטקייבואה תא חיכוהל וצרש ,םיידוהיה םידקפמה וליאו
 .ךכב ולשכנש םידוהי םינזיטרפ גרוהל
 םידוהי וחצר םיארוטש םירקמ ויה .םייוגה םינזיטרפה ברקמ םיבר תלחנ התיה תוימשיטנאה
 ולחה ,ורזחשכ .תבכרב לבחל האצי ,םידוהי ינש הבו ,תחא התיכ .םינזיטרפה ברקמ וליפא
 בישה ,האג ידוהי ,םירוחבה דחא .הלבח תולועפב םיקסוע םניאש ,םידוהיה לע גיעלהל
 תא םג וחצר ,םשעמל דע ריתוהל אלש ידכו .והוחצרו וילע ומק .םיטוב םירבדב ויפרחמל
 לש סופדה-תיבב ,ןוטאלפ לש הדקפמב ודבעש ,םהיבורק תעידיל עיגה רבדה .ינשה ידוהיה
 .שטשוט ןינעה ךא ,טפשמל םיחצורה תא דימעהל ועבת וללה .ירוזאה ןותעה
 רכיכמ דוא" ,ןייטשנירג בקעי לש ורפסב ןכו ,"ידוהי םחול תורוק" ,גנילרג .ש לש ורפסב
 םינזיטרפ דקפמ היה .םינזיטרפה ברקב תוימשיטנאה ייוליג לע הברה רפוסמ ,"לבויה
 תרזעב .ןחצור ךכ-רחאו ןהב ללעתמ היה ,רעיב וטטושש תוידוהי םישנ תסיפתב החמתהש
 .גרוהל אצוהו ןידל דמעוה ,ספתנ םידוהי םינזיטרפ
 םהמו תויללכ תוינזיטרפ תודיחיל ופרטצהש םהמ ,םיבר םידוהי ולצינ תורעיל החירבה םע
 ןירוז הנחמב ויה ,רתוי וא תוחפ ,םיקודבה םירפסמה יפל .םייתחפשמה תונחמב וטלקנש
 .שיא 1,200 יקסלב הנחמבו שיא 800דכ
 המכ וא םידוהי לש הלודג החפשמ .ןגרואמב אלש בורל ,תורחא םיכרדב ולצינש םידוהי ויהו
 תדקפמש ,תורידס אל תודיחי הלא ויה .רעיל וחרבו םיחודקאו םיבור המכ וגישה תוחפשמ
 ,רעיב וטטוש וללה .תינזיטרפ הדיחי םע רשק םוש ןהל היה אלו ,ןהב הריכה אל םינזיטרפה
 "םינזיטרפ" םהב וארש ,תורידסה םינזיטרפה תודיחי .והשכיא ומייקתהו לכוא קשנב וגישה
 וסינ ףא ,םינמרגה דגנ הלועפ םוש םיעצבמ םניאש דועב ,םירכיאה לצא לכוא םימירחמה
 ,רעיה תא בטיה וריכה ,תוכומסה תורייעה ינב וא םיירפכ םבור ,הלאה םידוהיה ךא .םלסחל
 .םירידסה םינזיטרפה םע תויושגנתהמ בורל וענמנו
 ,םישנ הלא ויה בורל .תוינזיטרפה תודיחיה ירחא םיררגנ ,םיולנ םידוהי םיטעמ אל םג ויהו
 הריכה אל חטשב הטלשש תינזיטרפה הדיחיה ,םהילע העדי אל הדקפמה .םינקזו םידלי
 םימעפל .ןשי דגב וא םחל תפ םהל שירפמ דדוב ןזיטרפ היה ,םימחר ךותמ ,םימעפל .םהב
 רבוד םהל היה אל .לשמל ,םחל תייפא ,הדובע וזיא םהילע הליטמ תינזיטרפה הדיחיה התיה
 בושו דרפנב וחרב הרצ תעב .הלש תרופחמב החפשמ לכ ,דרפנב ויח םה .םמשב רבדיש
 .קסנימ יאצוי םג ויה הלאה םידדובה ןיב .תוחפשמ ולצינ ךכ .דחי ושגפנ
 ןהיתש .קי'צשבוזי הנחו ןילסורפ היסא :תוידוהי םישנ יתש לש תואלתה תשרפ ןאכ רכזיתו
 םע קספנש רשקה תא שדחל ןהילע לטוה .היסורוליב לש םיעדמל הימידקאה תודבוע
 ואציו "הדזָאווז" יתרתחמה ןותעה לש תונוילג המכ ןתא וחקל ,תודועתב ודיוצ ןה ."רעי"ה
 םשה ןהל רסמנ רשק-ןמיסכ .ירוזאה יתגלפמה דעוה ,"םוקבוא"ה םע רשקה תא שדחל רעיל
 תואצויה "תויוג"ל ושפחתנ ןה ."םוקבוא"ה לש ןוגראה תקלחמ להנמ םש ,"ןוסלנצק"
 תומוקמה דחאב .חפב לופיל ויה תולולעו ,םישק תונויסנב וסנתה ךרדב .לכוא תונקל רפכל
 רכיכ אצמו ןהילכב קדקודמ שופיח ךרע אוה .תיסורוליבה הרטשמה דקפמ ידי-לע וספתנ
 ןותעה תונוילג םייובח ינמרגה ןותעה יפד ןיב יכ ,ןיחבה אל ןלזמל .ינמרג ןותעב ףוטע םחל
 וצופנ .םינמרגה תבוטל לוגירב ומשאוהו ודשחנ ,םינזיטרפל ףוס-ףוס ועיגהשכ .יתרתחמה
 תורעשב םיריבעמ וטיגהמ םידלי יכו ,לוגירל תוידוהי םישנ םיסייגמ םינמרגה יכ תועומש זא
 :ינזיטרפה גהונה יפל ,גרוהל ןאיצוהל רבכ ודמע .םימה-תורוקמ תלערהל לער םהישאר
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 "םוקבוא"ה תדקפמל הננתסה ןורחאה עגרב ךא .םיררבמ ךכ-רחאו גרוהל םיאיצומ הליחת
 .ןתוהז לע ודמע םשו הדקפמל וחקלנ ןה .ריעהב תורשקמה תחילש לע העידיה
 -וטיגמ םישנ ועיגה" :"םינזיטרפה ץרא" ורפסב הז טרפ ריכזמ בצנביל םינזיטרפה דקפמ
 ."ןתוא יתררחיש ,יתועטב יתחכונשכ .תולגרמ ןה יכ ןהב יתדשח .קסנימ
 .לוגיר לש דשח ךותמ גרוהל ואצוה וטיגהמ םישנ המכ עדוי ימ

 םייטסינומוקה תונוטלשה וענמנ ,םישימחה תונשב רצק ןמז-קרפל טרפ ,המחלמה ירחא
 המחלמב םידוהיה לש טלובה םקלח תא ומילעהו קסנימ"וטיג תונברק תא ריכזהלמ
 .תינזיטרפה
 תרתחמה וא םיטיבוסה לש תוימשרה תועדוהב ןיא המחלמה תפוקתב םג ,ןכ לע רתי
 דחוימה לבסל ןויצ הזיא םג ןיא .היסורוליבבו קסנימב םידוהיל ןמיסו רכז םוש תיטסינומוקה
 םייטיבוסה תונוטלשה ידי-לע ונומש ,םינמרגה תוירזכא רקחל תודעוב .םידוהיכ םידוהיה לש
 ,תחא הדעוב קר .םידוהי אל לבא ,םילותקו םייבאלסובארפ םירמכ ופתוש ,המחלמה ירחא
 .דחא ידוהי ףתוש ,קסניממ קחורמ םוקמב
 .םיזורכ הברה "תייוג"ה היסולכואה ןיב וצפוהו ומסרופ היסורוליבב ינמרגה שוביכה ןמזב
 תועווז לע ,הפ-לעב הרבסהל ףסונ ,םיזורכ הציפהו הסיפדה תינזיטרפ הדיחי לכ טעמכ
 .םידוהיה יפלכ םיצאנה תועווז לע םהב רפוס דואמ תוקוחר םיתעל לבא ,םיצאנה
 -יטנאה ידוהיה דעוה" תולועפ לע רבד העמש אלו העדי אל "הקנזיטרפ"ה יכ ,בל םישל שי
 תנשב רוא הארש ,"םינזיטרפה ץרא" בצנביל לש ורפסב רפוסמ גירח הרקמ ."יטסישאפ
 קסנימב תרתחמה יקמעב הכרענו הרבוח ,הדלונש תרגא" לע רפסמ בצנביל .9
 לש הגלפמה זכרמלו הבקסומב תיטסינומוקה הגלפמה זכרמל הדעונ וז "תרגא" ."השובכה
 ןכו םינזיטרפה לש תונוש תודיחיב הרשואו הארקנ "תרגא"ה .יטיבוסה ףרועב היסורוליב
 .התדועתל "םיכרד אל םיכרד"ב העיגה רשא דע בושי תומוקמב
 ראתל השקו ,"הלודגה ץרא"ל עיגת םנמא וז "תרגא"ש קפקיפ אל שיא יכ ,ףיסומ בצנביל
 םינטקה םיגרבה -- םירשק יפלא לע ,םיליבש לש ךובמ ךרד ,ינזיטרפה רשקה יכבס לכ תא
 ."םעה לכ התוא אשנ" יכ דוביאל תכלל הלכי אל "תרגא"ה .ינזיטרפה ןונגנמה לש
 :1942 לירפאב הרבּוחש וז תרגאמ םיעטק ירהו

 -- תדלומה זכרמ ןיבו וניניב דירפמה תיזחה-וקל דעבמ ,תועמדה םיו םדה תורהנ ,תויווגה תומירעל דעבמ"

 ולבק .יסורוליבה םעה לכ םשב בלה קמועמ תוכרב םיחלוש ונא ,ללוהמה ונתגלפמ זכרמל -- הבוהאה הבקסומ

 רלטיה ישנא ינפב ךרב ערכי אל םלועלש יטיבוסה םעה לכ םע קתונמ-יתלב רשקל הבורעכ הלא םירבד

 תחרופה היזורגבו הקוחרה קסבוראבאחכו הבקסומב -- ףרועב וניתויחאו וניחא אנ"ועדָי .םילוונמה

 תויהל םיאכז םתאו יטיבוסה ףרועב ךרפמה םכלמע לע םיאג ונא .םכתא ונא יכ ,שמשה-תפוטש ןאטסכאזאקבו

 .ינמרגה ףרועב ונתמחלמ לע ונב םיאג

 הלעמל .םייטסישאפה םיינמרגה םישבוכה לש שגונה לועה תחת יסורוליבה םעה ןותנ םישדוח הרשעמ הלעמל

 תוקירשו םינקזו םישנ ,תוקונית יכבו תוחנא לש הליל :יארלטיהה דושה לש לפאה הלילה ךשמנ םישדוח הרשעמ

 וכלכילו ופניט .הנבלה היסורב םירפכהו םירעה לש תופירשה רוא תמחמ קר וב ףדהנ ךשוחהש הליל .םיבלגמ

 קסבטיו ,ןיבול'ז ,קסנימ ,קוטסילאיבב הישעתה ילעפמ וסרהנ ...םיחירסמה םינמרגה םיבלכה וניתומדא תא

 .תוילת תורשע תוססונתמ -- תולוחמב ואצי וניתונבו ונינבש םוקמב ,ירפ"יצע ינג וחרפש םוקמב .למוהו

 הירפסה תא ,תואלקחל הימידקאה תא ,םיעדמל תיסורוליבה הימידקאה שוכר תא ודדש םיינמרגה םיטסישאפה

 | .ןורטאיתהו תונמאה תודסומ לכ תא ,ןיקשופ ש"ע תיזכרמה
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 לע םימורגופ היסורוליב לש תורייעבו םירעב םיארלטיהה םיחצורה וכרע ,1941 רבמבונב 7 ,לודגה ונגח םויב

 לא םהישאר תחטהב וחצרנ תוקונית .םייח ורבקנ ,ורונ םה .םידוהי יפלא תורשע וחצרנ דחא םויב .םידוהיה

 .ודדש רשא ןוזמה תא תחנב וללזו םדב תולאוגמה םהידי תא םיטסישאפה ובגינ חצרה םוקמב .שיבכה-ינבא

 קסנימ ריעה תורכיכב .םידוהיה לכ תא ודימשה םיירוזא םיזכרמ דועו קסני'זרֶזד ,הדזוא ,ץיבָלומס ,באלסאזב

 ןיידע תוססונתמ ,תרגאה תביתכ ןמזב ,תעכ םג .םישנא 63 לש תויווג תויולת ויה םייעובש ךשמב .תוילת ועיפוה

 דע 'הרוטלוק' ןג ןמל היאקסגיקשופו היאקסטיבוס תובוחרה ואלמתנ 18.1.1942-ב .תוילת 30 קסנימ תורכיכב

 .םייטיבוס המחלמ-ייובש םיפלא תורשע םייצאנה םיפרוטה וחצר הז םויב .םישנא ירגפב בוקינסאימ בוחר

 "...םירזה םישלופב םחליהל זעה ונוצר תא רובשי אל רבד םוש ךא .יסורוליבה םעה לע םירבוע םישק םימי

 רתי שיגדהל אל ,תגיוסמ םוסרפ-תוינידמ םידוהיה יבגל הטקנ תיטיבוסה הלשממהש המוד
 קר םחול יטיבוסה ןוטלשהש רמאיי אלש ידכ ,םיצאנה ידיב םידוהיה תחיצר תא הדימה לע
 .םידוהי תלצה ןעמל
 -רמוכה ,לאינד באה .םיצאנה תועווז לע םירפכב תואצרה הנגריא םינזיטרפה תדקפמ
 םיילותאק תד-ישנאב םינמרגה תוללעתה לע ויעמוש ינזאב רבדמ היה ,ידוהיה ןזיטרפה
 .םידוהיה תדמשה תא ריכזהלמ ענמנ ךא ,םייבאלסובארפו
 ןוטלשה םעטמ תדחוימ הדוקפ האצי וליאכ ,תועומש וחוור םידוהיה םינזיטרפה ברקב
 יכ ,רפסמ אוה .ןייטשנירג בקעי אוה ולא תועומש רשאמה ידיחיה .םידוהי ליצהל יטיבוסה
 םירשקכ םיבר םידלי ושמיש ,קסנימ וטיגמ תינומהה החירבה הלחהשכ ,1943 תנשב
 אל ,הדיחי דקפמ לא ןייטשנירג הנפ המ-ןמז קמ .םינקזו םישנ רעיל וטיגהמ וריבעהש
 ראסימוקל ותוא הנפיה ודקפמ .רעיהו וטיגה ןיב םירשקכ םירגובמ חולשל השקבב ,ידוהי
 הדיחיה ןויכרא ךותמ בתכמ ול הארה ראסימוקה .וקיוב ראכאז םשב יניארקוא ידוהי ,הטמה
 דקפמה -- םותחה לעו ,"םידוהי דוחיבו םייטיבוס םיחרזא וליצה" :רומא ובו תיברקה
 םג הלאכ םיבתכמ ויה ילואש ,ריעמ ןייטשנירג .ןילאטס לאשראמה ,אבצה לש ןוילעה
 ןוטאלפכ ,םידוהי ידהוא ,םיהובג םידקפמ המכש ןכתיי םג ךא .םירחא םינזיטרפ ידודגב
 ימוסרפמ .התיה אל השעמלש דועב ,תאזכ הארוה הנשי ןכאש םינפ ודימעה ,בובודו
 ילוצינ ברקב תועומשל .הזכ בתכמ םויק לע עדונ אל םינזיטרפה תמחלמ לע תודועתה
 .רחא רוקממ רושיא ןיא ,קסנימ וטיג תא ןווכתמב הציצפה תיטיבוסה היריואה יכ ,האושה

 .הנייארל יתחלצהש ,.נ ר"ד ,תחא תינזיטרפ לש הרופיס -- הזה קרפה םויסלו
 .נ .דבלב םילדלודמ םירייש וראשנ החפשמ לכמ .דואמ םצמוצ וטיגה .1943 תנש ביבא
 לש תנגרואמ תוליעפ .םינזיטרפל החירב לע םלוח םייחב ראשנש ימ לכ .20 תב זא התיה
 דחא םוי הל זמר ,התא דחי רגש ,הדוד .ודבל רדתסה דחא לכ .טעמכ השגרוה אל תרתחמה
 .תעדוי הניא -- רדתסה ךיא ."רעי"ל ךלהש ןמיס ,הדובעהמ ברעב רוזחי אל םאש
 תא איצוהל ידכ ,13 ןב רענ ,סכלַא ,םינזיטרפה תדיחימ רשק אבש הל עדונ םימיה דחאב
 ,הל בישה אוה .רעיל התוא םג חקיש השקיבו סכלַא םע השגפנ .נ .םינזיטרפל הריעצה ותדוד
 .םישדח םייפגמ גוז ,הדיחיה דקפמל הנתמ איבהל הילע ,הדיחיל לבקתהל הצור איה םאש
 ,םירמח ינמרגה הכאלמה-תיבמ בנוג היה רלדנס לכ .םייפגמה תיישעת זא הגשגיש וטיגב
 ךא .ךרע-ילעב םיצפחב וא לכוא-ירבדב םייפגמה תא םיפילחמ ויה .םייפגמ ןיקתמ הלילבו
 שש לש הצובק הנגראתנ .הבור-ירודכ תורשעו ןובס םג הגישהו ךכב הקפתסה אל הריעצה
 ידכ ןצמח ימו "היוג" לש תוהז-תדועת הגישה .נ .םירשעה ליגב םלוכ ,דחא ריעצו תוריעצ
 .תוידנולבל ןעבצ תונשלו תורעשה תא ףופחל
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 רוטהמ דחא-דחא וקמח הדובעה-םוקמל םעיגהב .ריעה הצקל הדובעל רוטב ואצי רקובב
 ולקתנ ,דחא רפכל עיגהל וקיפסה אל .הרעיה סכלַא תובקעב וכלה ןיע-רשק תרימש ךותו
 תונתמכ םידעוימה םהיתורצוא לכ תא ומירחהש ,תרחא הדיחימ םינזיטרפ תצובקב
 ןיאב ,ותדיחיל םתוא איבהל םיכסה אל סכלַא .חנזומ םסאב הנילל ורדתסה רפכב .םידקפמל
 לכוא-תובדנ וצביק .םימי עובשכ ,םסאב ,רפכב ויח םה .וידקפמל תודעוימה תונתמה םהמע
 םידקפמה דחא םסאל עיגה םימי עובש רובעכ .םידורמ םיינע םמצעב ויהש ,רפכה ירכיאמ
 וראשנ ראשה .תחא דועו .נ ,הדיחיל תורוחב יתשב קר רחב ,בלימש הינ] ,ָאזנורפ תדיחי לש
 לע םינמרגה ולפנתה ,העומשה יפל .ןירוז לש הנחמל ןכמ רחאל ורבעוה ,המודמכו ,םסאב
 .והופרשו ,םידוהי תרתסה לע שנוע רותב ,רפכה
 ,תוידנולב היתורעש :תינמרג תלגרמ איהש .נ יפלכ דשח ררועתנ ,ָאזנורפ תדיחיל םעיגהב
 הינו ךא .וטיגהמ ואבש םישנה ראשכ השושת הניאו ,הירצונ הרענ לש הל תוהז-תדועת
 תמאתי םנמא םאו הילע חקפי תישיא אוה יכ חיטבה ,"תדחוימה הקלחמה" דקפמ ,בלימש
 ןיב היולת ,דחפב התיח איה ךכ .התוא גורהי וידי ומבו הדיחיה ינפב ןידל הנדימעי ,דשחה
 .גומנ דשחהש דע ,םישדוח השולשכ ,תוומהו םייחה
 קסנימ תוביבס תא ובזע םה .ָאזנורפ ש"ע הביטחל ָאזנורפ ש"ע הדיחיה הפרטצה םימיל
 המקמתה יקובילאנ רעיב .קסניממ מ"ק 150-120 לש קחרמב ןכושה ,יקובילאנ רעיל ורבעו
 רכינ רפסמ םייתניב זכרתה ָאזנורפ תדיחיב .יקסלב הנחממו ןירוז הנחממ-קחרה אל הביטחה
 יתחפשמה הנחמל ןחלשו ןהמ רטפיהל טילחה דקפמה .קסנימ-וטיגמ תולוצינ תוידוהי לש
 הינו ןיצקה .ןהל תרכומ-יתלב ךרדב הלגעו סוס םע קר ,קשנ ילב ,ךירדמ ילב ,ןירוז לש
 .טעמכ יאד] תוומל םתוא חלושו םישנא ריקפמ אוהש לע ודקפמ יפלכ םירבד חיטה בלימש
 .ןירוז הנחמל ורבעוה המ-ןמז רובעכ .ָאזנורפ תדיחיל ורזחו םלש הליל ובבותסה םישנה

 | וטיגב בהז
 םא יכ ,בהז-יטישכתל אל איה הנווכה .וטיגב בהזה תשרפ איה הנימב תדחוימ השרפ
 .יאלוקינ ראצה תפוקתמ בהז תועבטמל
 לכ תא השעו םישנא רסא ,טטיחו שפיח יטיבוסה ןוטלשה ירה .רבדה הומת ,הרואכל
 העומשה .וטיגב בהז הלגתמ ,םינשב תורשע ירחא ,םואתפו ,בהזה תא תולגל םיצמאמה
 .םידוהיה לע םעזו תוחיתמ הררועו םינזיטרפה ברקב הצופנ
 :1970 תנשב ץראל הלעש ,ןיבור ילוטאנא רפסמ
 .ירצונ ינאש םינפ יתדמעה .חדינ רפכל יתעגהו קסנימב וטיגהמ הנש 13 ןב רענכ יתחרב"
 ,ךכ-לכ לדלודמ היה יארמ .םתא יתשגפנ ףוס"ףוס .םינזיטרפ םע השיגפ לע יתמלח
 יתיליג םינזיטרפל קר .יכונא ידוהי יכ עדי אל ולצא יתדבעש רכיאה .רשע ןבכ יתיארנש
 לצא יוצמ יאדווש בהזה תא רוסמל -- היה םינזיטרפה ינממ ושרדש ןושארה רבדה .תאז
 ."1943 ףוסב הז היה .וטיגהמ ידוהי לכ
 הגימָאנ יפוח" ורפסב ראתמ ,רפוסו ןזיטרפ ,קסנימב תרתחמה שיא -- בופראק רימידאלו
 תאו ,םיצאנה דגנ המחלמב םקלח תא ,קסנימ"וטיג ידוהי לש לבסה תא "םדמ םיבוקעה
 ,וירבדל ,ביעה דחא רבד קרו .םידוהי-אלו םידוהי םינזיטרפ ןיב וררשש םיילאידיאה םיסחיה
 -וטיגב בהזה ןינע תא ריכזמ יסורוליב ןזיטרפ היהשמ .בהזה -- םייתודידיה םיסחיה לע
 .םיבלענ םמצע םישח ויה םידוהיהו ,תוחיתמ תררתשמ התיה דימ ,קסנימ
 םכל המ" :רמאו דחא ידוהי ןזיטרפ ץרפתה ידוהיה בהזה לע םינזיטרפה ןיב םיחוכיוב
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 םיקנטה לכ תא םהל םתרסמ םיסורה םתא ירה ,םינמרגל בהז ורסמש םידוהיה תא םימישאמ
 ."םכלש קשנה לכ תאו
 בהז-דחוש ידי-לע הסינש ,רצידור טארנדויה שיא לע שידייב ורפסב רפסמ ראילומס .ה
 ראילומס לש ורפס םוגרתב יכ ןייצל יואר .םינמרגה ידי-לע רסאנש תרתחמ-שיא ררחשל
 ופאטסגה ישנא תא דחשל הסינ רצידור יכ שידייב הקסיפה םוקמב :חוסינה הנּוש תיסורל
 .לודג ףסכ םוכסב :תיסורב רמאנ ,בהז לבור 100"ב
 היה םינזיטרפה לצא דואמ שגרומ היה ורוסחמש םיכרצמה דחא :םילועה ןמ ןזיטרפ רפסמו
 ויה םידקפמה לכוא תא קר .חלמ ילב םעפ אל ולשיב ןירוז לש יתחפשמה הנחמב .חלמה
 הרמא תחא הנקז הרכיא .ןומא-תרפגב לכואה תא םעפ ולביתש םג הרק .תצק םיחילממ
 ."יאלוקינ לש בהז דואמ בהוא ינמרגה .הצרתש המ לכ ךל גישאו ,בהז ,ינב ,יל ןת" :ןזיטרפל
 ול בובוד רסמ םינמרגה לש דוצמה ןמזב .יקובילאנ רעיב בובוד לש ושילש היה הז ןזיטרפ
 תא ול ריזחהל בובוד שרד דוצמה רמגב .רעיב וריתסהל בהז קיקש ידוהי-אל ןזיטרפ דועלו
 לש םימי המכ רחאל .םישטשוטמ םינמיסה ויה רעושמה אובחמה םוקמל ועיגהשכ .בוחה
 .תוומל םניד אצוי היה ,ןכ אל םאש ,רצואה תא וליג םישופיח
 וקפיס ,הארנכ ,םה .םינזיטרפ תודיחי המכ ויה ובש רוזא לש הדקפמה שאר היה בובוד
 הנחמב .םיישארה םיקפסה דחא היה יקסלב לש יתחפשמה הנחמהש ,רעשל שי .בהז בובודל
 לש בהזה שמיש םשש ,רבעשל תינלופה ,תיברעמה היסורוליבמ םידוהי בורה ויה יקסלב
 הנחמ לש בהזה רצוא היה ,תאז תמועל .1939 רבמטפס דע לבוקמ ןיפילח-יעצמא יאלוקינ
 ףא םה .םיינלופה םידוהיה ומכ בהזב םיעפושמ ויה אל קסנימ יאצוי םידוהיה .םועז ןירוז
 .לזא בהזה יאלמו ,וטיגב הקוצמו בער לש םייתנש רחאל הנחמל ועיגה
 םע הדדייתה וטיגב התוהשל ןורחאה ןמזב יכ ,קסנימ וטיג תלוצינ ,ץיבונועמש לחר תרפסמ
 ורבטצהש םידגבה לש םילודגה םינסחמב הדבע "הינמרגה" .יגרובמאהה וטיגהמ הידוהי
 ,קטנימ תוביבסב תורעיב גרוהל ואצוה ,הפוריא-ברעמ ידוהי חצר ירחא םינמרגה לצא
 םידגבהמ קלח בונגל ןוימה ןמזב החילצה תיגרובמאהה השאה .ץניטסורט רעיב רקיעב
 ויה הלא םידגב .הביבסה ירכיאל הלא םידגב תריכמל תכוותמכ הל השמיש לחר .םירקיה
 -ךרדב ושמיש םידגבה .הדועמ םתומכ התאר אל יטיבוס םדא לש ןיעש ,הלועמ ביט ילעב
 תרומת לבא .וטיגל ןוזמ םוש םינמרגה וקפיס אל ,רומאכ יכ ,ןוזמ יכרצמב ןיפילחל ללכ
 ןירוז תדיחיל הרסמ המצע איה .בהז תועבטמ וליפא ולביק "ברעמ"ה ידוהי לש םידגבה
 היהש וטיגהמ ידוהי .דוע הנממ ועבתו בהז דוע הל שי יכ הב ודשח .לבור 10 לש עבטמ
 .בהז תועבטמ םולשתב ןירוז לצא ומצע הדפ םינמרגה םע הלועפ-ףותישב דושח
 תודידי-ירשקב ןהיניב תורושקה תוחפשמ יתש :יקסלב תדיחימ םינזיטרפה דחא רפסמו
 היה רכיאל .ריכמ יסורוליב רכיא תיבל ועיגהו ינלופה חטשבש הרייעב וטיגמ סנב ולצינ
 המכ ויה תוחפשמה יתשמ תחאל .םודאה אבצה לש םיבוזעה םינסחמהמ ףסאש ,קשנ
 ףוסבל .הבורה לבור 10 לש ריחמב ,םיבור ינש תשיכר לע ןתמו-אשמ להנתה .בהז תועבטמ
 .ץראב תואצמנ תוחפשמה יתש .דבלב דחא הבור ריחמב בהזה לכ תא תתל החפשמה הצלאנ
 ינא רכוז .קסנימ ידוהי לצא רשאמ בהז רתוי רמתשה תורייעה ידוהי לצא :יתודלי תונורכזמ
 קי'צבולוג ,ידוהי אקָא'צ שיא .בהז ירחא םהישופיחב אקָא'צה ישנא לש תויוללעתהה תא
 שופיח ךרע םעפ .בהז ריתסמ ימ ריכמ היה םינפה-תעבה יפל .בהז ישופיחב החמתה ,ומש
 סנכנ ףוסבל .רבד אצמ אלו טטיחו שפיח ,תיבל קי'צבולוג סנכנ .בהז תרתסהב דושח תיבב
 הצרפ תיבה תלעב ."ונאצמ ףוס-ףוס" :זירכהו החפשמה ישנא לכ םיאולכ ויה וב רדחל
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 .בהזה תא ואצמו רונתה תא וקריפ ."רונתה תא ונל וסרה םה" :תוקעצב
 להנמ ,וקנ'צבארק בתוכ ,1961 תנשב הבקסומב עיפוהש ,"יטיבוסה ןזיטרפה" יסורה רפסב
 לילגב םיבשותהו םינזיטרפה :היסורוליבב םיעדמל הימידקאה די-לע הירוטסיהל ןוכמה
 2,810 ,בוח-תורגאבו ףסכב לבור ןוילימ השולש "תדלומה תנגהל ןרק"ל ורסמו ופסא קסנימ
 .ףסכו בהז ילכו ,בהז תועבטמב לבור

 ָאבּוק ,היסורוליב לש ראטימוק-לרנגב תושקנתהה
 :רמאנ ,461/62 םידומע ,"הרטמל תועלוק תוסירהה" בוקיבונ לש ורפסב

 םירשקה .קצולסל תינוכמב עוסנל תננוכתמ םיהובג םייצאנ םידקפמ לש הלודג הצובק יכ ,עדונ תרתחמה ישנאל"

 תואצות לע .הדזואל קצאש ןיב בראמ וכרע םינזיטרפה .'רועסיה' םינזיטרפה תדיחיל ךכ לע ורסמ תרתחמה לש

 ידי-לע יכ ,עידומ 'גנוטייצ רקסנימ' יארלטיהה ןותיעה :1943 ילויב 1 םלוהקוטש :וז העידי המסרפתה וז הלועפ

 דקפמ ,ָאזולק ךירנה יתלשממה חקפמה ,רָאנטניילנְרֶא גיוודול ירוזאה ראסימוקה וחצרנ םייסורוליבה םינזיטרפה

 לראק רטסיימטכאורָאבוא ,לגראפ רטלאו רטסיימ-טכאורָאבוא ,ולאק לראק טנאנטיולרַאבוא הירמרדנ'זה

 םינזיטרפה ינפמ דחפה יכ ,הדומ ןותעה .ץיבונָאב רָאטניג ,ָאצלוש ץירפ ,קאט ץנארפ :קשמה-ילהנמו סאפדנוז

 ."היסורוליבמ רלטיה ישנאמ םיבר תחירבל םרוג

 רתוי ורבקנ קסנימב יאבצה תורבקה-תיבב יכ ,בתוכ 1943 ינוי ףוסמ "גנוטייצ רקסנימ"
 .םינזיטרפ ידימ ולפנש םינמרג 1600"מ
 היריואה לש הדקפמה הנכש ובש הימידקאה בוחרב םויא ץוציפ עמשנ רבמטפסב 14-ב
 יעצַבמ ןיב םידוהי ויה םשו הפ ורכזנש תומשה יפל .םיבר ריוא-יניצק וגרהנ .תינמרגה
 .תולועפה
 .ָאבּוק ראסימוק-לרנגב תושקנתהה התיה קסנימב תרתחמה תולועפ לש תרתוכה-תלוג ךא
 ןהו תרתחמ תוצובק ידי-לע ןה ,ראסימוק-לרנגה לש וייחב תושקנתהל םיבר תונויסנ ושענ
 .תוינזיטרפ תודיחי ידי-לע
 ושקימ .םוקמב עיפוה אל ָאבּוק ךא .םיכרדב ָאבּוקל בראמ לע ורפסב רפסמ בוסאשפּואו .ס
 .םשל אב אל אוה ךא ,עיפוהל ָאבּוק דמע ובש ,י'ציבלומס הרייעב ירוביצ םוקמ
 הדיחי לש הדקפמ היה חמק דיוד .החילצהש תינכת חמק דוד דביע םיבר תונולשכ רחאל
 רשקב דמע אוה ."קיבשלוב" םינזיטרפה דודגב היה הסיסבש ,תויושקנתהלו לוגירל תדחוימ
 עיגה חמק דיוד .בר ןמז ָאבּוק ירחא ובקע וישנא .קסיוגולב ירוזאה תרתחמה דעו םע
 והילא ןב דיוד .ותיב ךותב ָאבּוקב תושקנתה :אוה החלצהל רתויב ברה יוכיסה יכ הנקסמל
 הכז אל ,קסנימ תוביבסב תרתחמב הלועפל הבקסוממ חנצוהש ,הבקסוממ סדנהמ ,חמק
 .עצבמה תחלצה ינפל רצק ןמז ןוריוא תנואתב גרהנ אוה .ותינכת תחלצהב תוזחל
 רפסמ "הסוראבראב עצבמ" ורפסב) תותרשמ רקיעבו םיתרשמ לש בר רפסמ היה ָאכּוקל
 תוארנה תוידנולב תוריעצ לש ןומרה ותיבב ָאבוקל יכ עודי היה םייצאנה םיגוחב יכ ,ןלא
 לש תינדפק הקידב ורבע םיתרשמה לכ .דועו ,ןויקנ ידבוע ,תולשבמ ,תוינרדח :(תוירַאכ
 םישנא תאיצמב היה ישוקה ."תויטיבוס םישנ" המכ םשל וננתסה תאז-לכב .ופאטסגה
 .חפב לופילו םינמרגה םע ןוצרמ הלועפ-ףתשמב לקתיהל הנכס התיה .םינמיהמ
 שיאה תא אוצמל דיקפתה לטוה ,חמק לש ותדיחי תרבח ,הבופיסוא הנבוסירוב היראמ לע
 אוה .בייבלָכופ יאלוקינ םודאה אבצה לייח ןמז ותוא אצמנ קסנימב .ָאבּוק יתרשמ ןיב ןוכנה
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 היראמ .ריעב עונלוקה להנמכ הדובעב ותוא ורדיט תרתחמה ישנאו .םייובש-הנחממ חרב
 התא שגפנ אוה .ָאבּוק לש תינרדחה ,קינאזאמ הנֶלִי םע םירשק רושקיש ונממ השקיב
 םתמחלמב םדצל ידמעת תַאש םיווקמ םינזיטרפה" :טילפה תונמדזהבו ,תודחא םימעפ
 איה .היראמ םע התוא שיגפה וז הבושת רחאל ."יטיבוס םדא ינא םג" :הבישה איה ."ביואב
 -יפוליח לש םיגהונה תקידב רחאל .אבּוק ייחב תושקנתהב הלועפ ףתשל תויולג הל העיצה
 איה רתויב הבוטה ךרדה יכ הנקסמל חמק דיוד עיגה ,'וכו ָאבוק לש ומוי-רדס ,תורמשמה
 .ָאבּוק לש ונרזמל תחתמ יטנגמ שקומ םישל
 .תלוגנרתו םיציב 20 וילעו ,לסב ותוא המש ,רעיב שקומה תא הלביק הבופיסוא היראמ
 דחאל שקומה תא הרסמ ריעל הסינכב .קסנימל העיגה הקסביַארג היראמ התרבח תייולב
 הנֶליל שקומה תא הרסמ 20.9.1943 םויב .רתס-םוקמב ותוא איבחה אוהו תרתחמה ישנאמ
 ליגרכ הנֶלִי הכלה 21.9.1943 םוי רקובב .וב שומישה יכרד תא הל הריבסהו קינאזאמ
 ריש המזיפ הכילה ידכ ךות ,שקומה ובו לימרת הדיבו ראסימוק-לארנגה תיבל התדובעל
 ,ךתחילס תא שקבא" :קוחצ-תבב השגפו התוא ריכהש ףיקז דמע רעשה די-לע .זילע ינמרג
 ,השקבב" ."הדוקפ איה הדוקפ ?תושעל המ ,ךלימרתב ץיצהל ילע הדוקפ יפל ,יתריבג
 קובקב םג הנהו ,לרנגה תשאל תדעוימה ישמדתחפטמ הנה !לכתסה" .הַנֶלִי הרמא ,"השקבב
 רוגסל הרהימ איה ."וזל המודד-ישמ תחפטמ הנתמב ךל םג רחמ איבהל החיטבמ ינא .םשוב
 היה הבש העש ,הלילב 12 העשל ןןּוכמ היה שקומה .םירוגמה-תיבל הסנכנו לימרתה תא
 שקומה תא הנימטה ,הנישה-רדחל הקמח הנושארה תונמדזהב .ןושיל בכשל גהונ ָאבּוק
 המש ָאבּוק תשא .הנותחתה המוקל הדרי תשגרנ .הטימה יציפקל ותוא הרשקו ןרזמל תחתמ
 "?ךל המ" :התוא הלאשו התושגרתהל בל
 .הנלי הרמא ,"םייניש-אפורל תשגל יל ישרה .םויא םייניש-באכ"
 .לרנגה תשא הרמא ,"ךל הקוקז ינא יכ ,רוזחל יזרדזהו יכל"
 התכיח םש ,התוחא תיבל הנלי הרהימ ,םיינישה-באכ תא ךכשל הסנמ וליאכ ,הָיחַל לע הדי
 םדוק רעיל וריבעה התחפשמ ינב תא .הבקסומל רשי םשמו .םיוזיטרפל ,רעילו ,תינוכמ ןהל
 .ןכל
 ,ותומ לע העומשה הצופנשכ .קסרתה אוהו ץצופתה שקומה .ובכשמ לע ָאבוק הלע הלילב
 .ורמא ,"םיבלכ תומ -- בלכל" .םינזיטרפהו תרתחמה ישנא ןיב החמשה התבר
 התיה ,קינאזאמ הנֶלָי ,ָאבּוקב תשקנתמה יכ העומשה הצופנ ץראב האושה ילוצינ ןיב
 רגה ידוהי רפוס ,טוימָא לארשי לש ותודע לע ךמתסמ קורמש .ח רוסיפורפ .הידוהי
 .העומשה תא רשאמו ,תירבה-תוצראב
 -תודובע הנחמב ותויהב שגפנ המעש ,הידוהי השא דוע לע םיטרפ ול רסמ טוימָא לארשי
 ךא .ָאבּוק לש וקוליסל וננכותש תויושקנתהה תחאב הפתתשה איה ףאו ,היסורב ךרפ
 .לעופל האצי אל תושקנתהה
 םיטפשמל הטלוקאפב תיטנדוטס וא הצרמ המחלמה ץורפ םע התיה הבופיסוא היראמ
 ןותעה תאצוהב הקסעו ריעב תרתחמה יליעפ ינושארמ התיה .קסנימ לש הטיסרבינואב
 ."הרוחשה" -- תרתחמב היוניכ ."הדזאיווז" ןושארה יתרתחמה
 .תוצעומה-תירבב טרס טרסוה ָאבּוקב תחלצומה תושקנתהה לע
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 ץיקסורב השאמ הידוהיה הרוביגה תשרפ

 םשב ,וז השרפב הנושארה המישרה .תיטיבוסה תונותעה ךותמ וז השרפ לע רמוח יתטקיל

 :המוגרת ירהו ,24.4.1968 םוימ "דורט" ןותעב העיפוה ,"תוומלאה-תב"

 .חנעופ "תינומלאה" םש .םמויסל ועיגה הנש 20-מ הלעמל לש םישופיח

 יפל .1941 קסנימ :םושר וילעש םולצת ודיבו ינלופ ןיצק השראווב תיטיבוסה תורירגשל עיגה 1946 תנשב דוע

 השולש לש גרוהל האצוה -- םולצתב .ןגניצלאז תינמרגה ריעב יטרפ תיבב םולצתה תא ןיצקה אצמ ,וירבד

 ,עונלוקב תאזכ וניאר ּול .םיניילתב זובב םילכתסמ םהשכ ,הילתל םילבומה םישנאה םיארנ םולצתב .םישנא

 לע .תואיצמהמ חוקל םוליצ -- ןאכ וליאו .ןקחשה לש הלועמה וקחשמ ןובשח לע תאז העבה םיפקוז ונייה

 ."ינמרגה אבצב וריש םינזיטרפ ונא" :טלש םינודינה

 הידולוו :1966 תנשב קר עדונ ריעצה םש .סורט ליריק :דימ עדונ השולשה ןיבמ שישקה רבגה םש

 הוניכ ןכלו עדונ אל הריעצה םש וליאו .(םולצתב הניא לבא ,םוי ותואב גרוהל האצוה הגלוא ומא) 'ץיבצאבר'ָצש

 ."תינומלאה"

 חורבל םהל הרזעו המחלמ-ייובשב הלפיט הצובקה .26.10.1941-ב גרוהל האצּוה תרתחמ-ישנא 12 לש הצובק

 .החצריהב התיה 17 תב .ןיקסורב השאמ :"תינומלא"ה םש עדונ תעכ .תוינזיטרפ תודיחי ומיקה םש .רעיל

 םסרופ "יסורוליבה רנויפה" ןותיעב .תנייטצמ םירנויפ תכירדמ התיהו ןוכיתה רפסה-תיב תא וז הנשב המייס

 .הילע רמאמ ותעשב

 לע רפסה-תיב ידליל דחא םוי יתרפיסשכ" :השאמ לש םאה תדידי -- 'ץיבודיוד היפוס הרסמ םיפסונ םיטרפ

 המא .השאמ תא יתרכה דימו ,הילתה םולצת תא יל וארה ,הלודגה תדלומה-תמחלמב םייטיבוסה םישנאה תרובג

 ןיקסורב השאמ תיילת
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 םוקמב המא תא תרקבמ השאמ התיה תופוכת .היסורוליבב תיתלשממ םירפס תאצוהב הדבע השאמ לש

 לבקתהל הדמע המאשכ השאמ לש התחמשב ינא תרכזנ .לומוסמוקל הלבקתנשכ המא םע דחי יתחמש .התדובע

 לבא ,השדח הלמש השאמל ורפת רפסה-תיב םויס תגיגחל .תבה דיתעל תוינכת ונַנכית דחי .הגלפמב תּורבחל

 וסינ ,ריעה תא ץיצפהל ולחהשכ .הלטבתנ הגיגחהו המחלמה הצרפ 21.6.1941-ב .התוא שובלל התכז אל איה

 .הרירב ןיאב ורזח ךא ,חורבל המאו השאמ

 ,60-16-מ םירבגה ןכו המחלמ-ייובש םיאולכ ויה וב ,ידזורדב רגסהה-הנחמב ונרקיב ,יכונא ןכו ,המאו השאמ

 -- םיאולכהמ וענמ הז םג יכ ,היתשל םימ םג םהל ונגשה .םירכמו םיבורק םיאולכה ןיב ונשפיח .קסנימ יבשות

 .לכוא םג םימעפלו

 .םודאה אבצה לש המחלמ-יעוצפל םילוחה-תיבב תלפטמכ הרדתסה השאמ יכ יל עדונ 1941 טסוגוא תלחתהב

 ינש .תוחפל ,תחא הירגיס ידכ ּולו ,הקרוחַאמ תצק םיעוצפה דחא שקבמ הנה .השאמ תא ודירטה תובר תוגאד

 .האלה ןכו תיזחב בצמה תא תעדל שקבמ

 םניקתהל תנמ-לע םירכמה ןיב םינבל ףוסיאל המא תא המתר השאמו ,םיעוצפל תושובחת וקפיס אל םינמרגה

 אל .םירבג ידגב -- דחא םויו המלצמ השקיב דחא םוי .םיפוחד םיכרצל השירדב התנפ ילא םג .תושובחתכ

 ול אורקל שי ךא ,רויאמ אוה םיעוצפה דחא יכ ,יל התליג םעפ .םינוש םירבד תפסוא איה ימ ליבשב שיאל התליג

 .רימידאלו :טושפ

 .קשנכ םכרע תגשהש םיליעמהו תודועתה יכ יעד ,השאמ תוחאה :הל רמאו השאמל ארק ,רימידאלו אירבהשכ

 .בוש ךל הדואו ךתוא שפחא ,המחלמה רחאל םייחב ראשא םא .לכה לע ךל הדותו ,םילוחה-תיבב דוע יעיפות לא

 15 ,ומלענ םיבר םיעוצפ .הבר הכובמו המוהמ םש תררוש יכ עדונ ךא ,םילוחה-תיבב השאמ הרקיב אל בוש

 .הגיאדהל אלש ,המאל ךכ לע רפסל אלש השקיב השאמ .רימידאלו םללכבו וחרב םיניצק

 ,השאמ לע לאושה רבג לוק עמשנ .האירקב העוקש ןולחה די-לע הבשי איה .השאמ לש םינורחאה הימי ויה הלא

 .רהוסה-תיבל לכוא המא הל הסינכה דחוש תרזעב .הורסאש ופאטסגה ישנא הלא ויה .לוכיבכ םילוחה-תיבמ

 רעצ ךל יתמרג יכ ,הבשחמה יתוא הדירטמ .הבוהאו הרקי אמא" :בותכ הנממ המא הלביקש תואקתפה תחאב

 .לכה לע ךל הדות .רפסה-תיב תשובלת תא יל יחלש ,ילכות םא .ךל תעבשנ ינא ,ער לכ יל הרק אל .יל יחלס .בר

 ."השאמ ,ךתוא תקשנמו תקבחמה

 ,15 ןב רענו שישק רבג םע דחי האצי 26.10.1941 םויב .הנורחאה הליבחה תא השאמ הלביק 25.10.1941-ב

 .הנורחאה הכרדל רפסה-תיב תשובלתב השובל איהשכ

 ."ןיקסורב השאמ ,היסורוליב תב הרוביגה ,תוומלאל הכרדל הכלה ךכ

 ירה .16.5.1967 םויב המסורפ ,"םישופיחה ךשמה" םשב ,"דורט"ב היינשה המישרה

 :המוגרת

 לע הלעא םא דע םדריהל לכוא אל ינא םג .הלילה ויניע םוצעי אל ןוכנזלאש ,םדא םע השיגפמ יתרזח .הליל

 .יל עדונש המ לכ ריינה

 עיגהל ילעו ,קסנלומס תורדשב הכורא רצח .הבקסומב יח ןיקסורב השאמ לש אבא :תכרעמהמ ילא ולצליצ

 לשו הלש םולצתהו ,יח היבא אלה .םינשב תורשע םולע היה השאמ לש המשש ,הרק הז ךיא .הנורחאה הרידל

 תובושת וז תלד ירוחאמ .ןיקסורב .ד סירוב :טלש תלדה לע ,103 'סמ הריד .םימעפ תורשע םסרופ הילתל הירבח

 הסנמ .תועמד תואלמ םייניעו הביש תורעש ,ךובנ ןקז םדאב יתשגפ .םינכשה וחתפ תלדה תא .תובר תולאשל

 "?יתב לע תבתכ התא הז" .לוכי וניאו םוקל

 :םינזיטרפה תיזחמ ,רבחמ בתכמ לביק םינש 27 ינפל .הנש 70 ןב תעכ אוה

 ."םיטסישאפה ולת ,השאמ תא ,ךתב תאו .החפשמ דוע ךל ןיא !סירוב קזחתה"
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 ,םיטילפה תובכרמ תחאב קסניממ הרענ ןמזמ אל שגפ ומצעב אוה ירה .ותב תומ לע העומשל ןימאה אל אוה

 .וילא קקותשמ אוהש רבדב ןימאמ םדאה .יוניפה םע ריעהמ אתנופ השאמ ותב יכ ול הרסמ איהו

 בחכ .ותב ירחא םישופיחב ךישמה תעה לכ .א"גה תדיחי םע 23.6.1941 םויב ריעה תא בזע ומצע סירוב

 .טנקשאטלו דנאקרמאסל עסנ .םיטילפ וזכרתה ןהבש םירע ,בשיביּוקו ןאלסורוגוב םירעל םיבתכמ

 :המויאה העומשה תא תרשאמה הבושת העיגה םשמ .ריעה תצעומל בתכמב הנפ קסנימ ריעה רורחש םע

 תא יתארקו ריעה תצעומ שאר-בשוי לצא תדבוע ינא .ךבתכמ ידיל עיגה הרקמב !ןיקסורב רבח ,ךל בר םולש"

 ולת 1941 רבוטקוא תוגיגחל ךומס .הרוביגכ התמ יכ ךעידוהל יננהו ,המחלמה ינפל דוע יתרכה ךתב תא .ךבתכמ

 .'רעיב םיטידנאב'ה םע הירשק ללגב ןכו םייובשה םודאה-אבצה ישנאל תודועתו םידגב תריסמ ןוועב התוא

 ,םינזיטרפל יתחרב ינא .יבורק םע דחי 7.11.1941 םויב הלודגה היצקאה ימיב החצרנו העגתשה ,ךתשא ,המא

 .ןיול הניל ,הכרבב .בותכל תלגוסמ יניא ךא ,השאמ לש התומ לע םיפסונ םיטרפ ינא תעדוי .םייחב יתראשנ ךכו

4" 

 .םישופיחב ךישמה אוה .הבושת לביק אל ןיול הניל לא תופסונ תוינפ לע .ןימאהל באה בל הצר אל תאז-לכבו

 ,םיטרפ ףיסוהל לכוי אל שיא .1.12.1944" :ובתכמל הבושת המסרופ "אדזָאווז" ןותעה לש םיבתכמה רודמב

 ."השאמ לש הרובגה תומל הדע התיהש ןיול הניל היריעה תדבועמ ץוח

 השאמ ןיקסורב" :היסורוליבב הגלפמה זכרמ לש הירוטסיהל ןוכמהמ הבושת שיאה לביק 20.11.1956"ב

 תדלומה תמחלמב תרתחמה יליעפו םינזיטרפה תמישרב ,ונידיבש םינותנה יפל ,הלולכ הנניא הנבוסירוב

 המש תורח ןכו .התוא חיצנה יטסישאפה םלצה קר ,םימחול לש המישר םושב עיפומ וניא המש ,ןכאו ."הלודגה

 .םהה םימיהמ םייחב וראשנש םיטעמ ןורכזב

 "אוהש ומכ םזישאפ" ץופנה טרסב םג אלה ?עדונה םולצתה תא ודועמ האר אלש ןכתייה :באה תא יתלאש

 תכלל ול ונתנ אל ותיב-ינב .םולצת םוש באה האר אל "דורט" ןותיעב םוסרפה דע םלואו ?םולצתה בלוש

 עיתפמ ןוימד ,םנמאו .ךכ-לכ ול המוד איה ירה ,ותב תא דימ ריכה ,"דורט"ב םולצתה תא הארשכ .טרסה תגצהל

 .תבה םולצת ןיבל ותוריעצב באה םולצת ןיב

 ביידאקרא בייל דחוימה בתכה תמיתחב 20.7.1968 םוימ "דורט"ב האב תפסונ המישר
 יפל ,השרפה לע םיפסונ םיטרפ הבו ,ןידיירפ רימידאלו קסנימ לש ברעה ןותיע רפוסו
 :היסורוליבב תיטסינומוקה הגלפמה תודלותל ןויכראה לש תודועת

 םילוחה-תיבמ םודאה אבצה לש םידקפמ תחירב הנגריא ץיבצאבר'ֶצשו סורט םירבחה לש תיתרתחמה הצובקה

 'ץיבצברָא'צש תיבב .אובחמל תוריד ןכו תופיוזמ תודועת םייובשל וקפיס םיטוירטאפה .ינכטילופה ןוכמב רשא

 ירבח תא .וקנאיזדור סירוב ןגסה תדיגבמ ולבסש םינושארה ויה םה .םייחרזא םידגבב םתוא ושיבלה ותוחאו

 .ולתנ תרתחמ-ישנא רשע-םינש .26.7.1941 םויב הָילתב גרוהל ואיצוהו ורסא תרתחמה

 ,טיולל ,יל תופיוזמ תודועת ןיכה אוה .ישפח ךלהתהש ,וקנראסיפ םשב ,שבוח היה םילוחה-תיבב :רפסמ בינ'זוב

 לש התיבב יתרתתסה ינא .הביטחה הטמב דבעש ,סירוב ןגסה ,דגובה אוה --- וקנאיזדורלו ןימוטסיאל ,ןירוזל

 .גרוהל ואצוהו ורסאנ ןהיתש .הקסבורטסוא הנלי לש התיבב וקנאיזדורו הנבורודויפ הגלוא

 הדגב אל איה :השוריפ ."ער רבד הרק אל יל" :המאל הבתכמב השאמ לש הקסיפה שוריפ תא ןיבהל ןתינ תעכ

 .הירקוחל רבד התליג אלו הירבחב

 :ןוינכטילופב הצרמ תעכ ,יקסבולזוק ץיבייגרס ייסכלא רסומ ףסונ טרפ

 חותיפל יל רסמ אוה 1941 רבמבונב .רנרָו אשטיוד-סקלופה לש הינמלצב יתדבע 1944 תישאר דע 1941 ינוימ

 םוש ילצא ריאשהל אל קסנימ ריעה טנאדנמוק ינפב יתבייחתהש ףא .םינוש םיטנאיראו 8-ב ,הילת לש םולצת

 םימולצת 287 ילצא וראשנ ךכ .ףתרמב םתוא יתרתסהו םיקתעה תאז-לכב יתוניכה ,םימולצתהמ םיקתעה

 .םייטיבוסה תונוטלשל םתוא יתרטמ ריעה רורחש םע .ופאטסגה תוליעפמ
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 ,21.7.1968 םוימ "דורט"ב ,ןידיירפו ביידאקרא םירפוסה תמיתחב ,הנורחאה המישרב
 הכאלמה-תיבב קסנימב תרקבמ התיה איהש םש רמאנ .השאמ לע םיפסונ םיטרפ םיאבומ
 לסָפ לש ויתוריצי ללכב .רּוגזַא ריאָפ ,ןינל סרפ ןתח ,עדונה יטיבוסה-ידוהיה לספה ,הדוד לש
 הניא לספה לש ותשא .ידוהי הלגע-לעב לש ןכו יולה הדוהי יבר לש םילספ םג םייוצמ הז
 תעבקנ יטיבוסה קוחה יפל .ידוהיכ ולש תוהזה-תדועתב םשריהל רחב םנב .הידוהי
 לש תורשפא תמייק תבורעת-יאושינ לש הרקמב קר .םירוהה יפל תיטאמוטוא תוימואלה
 .הריחב
 הפתתשהש ,הלועפה-יפתשממ תיאטיל הדיחי לע טפשמב ןיּוצ ןמזמ אל יכ םש רמאנ דועו
 םידוהי חצרב הקסע וז הדיחי יכ ,ןיקסורב השאמ םללכבו ,תרתחמ-ישנא 12 תיילתב םג
 דקפמ .שיא 46,000 החצר םידחא םישדוח ךשמב .םיטסינומוק םג םהיניבו ,ןילופמו היסורמ
 יחו תירבה-תוצראל עיגהל חילצה אוה .טפשמל דמעוה אל ,סויציבולפמיא ומשש ,הדיחיה
 .היפלדאליפב
 ,ןיקסורב השאמ לש הרכזל קסנימב רפסה-יתב ידימלת לש םיסוניכ לע "דורט"ב רסמנ ןכ
 םיחרפו קיר ראשוה התיכב הבשי וילעש לספסה .הדמל ובש רפסה-תיב ידימלת דוחיבו
 .הילע םהיתונורכז םירפסמ םייחב וראשנש השאמ לש היתורבחו םירומה .וילע
 םיגיצמ ןידיירפ רימידאלוו ביידקרא בייל םירפוסהש וילאמ ןבומ ."דורט" ןותיעה ןאכ דע
 םה ןיא .התדלומלו םעל התבהא תא םישיגדמו יסורוליבה םעה תבכ ןיקסורב השאמ תא
 יכ ,ןיבור ילוטאנא רסמש העידיהש קפס ןיא םרב .הידוהי התויה לע והשלכ ףא םיזמור
 .הנוכנ איה ,הידוהי התיה ןיקסורב השאמ

 ראילומס שריה
 תוימשיטנאה תואיג ימיב .ודלח ימיב תובזכאו תונויסנ עבש היה הז ידוהי טסינומוק
 -- ןותע ךרוע יננה :ומצע לע ראילומס ץצולתה ,םישישה תונש יהלשב ,ןילופב תיתלשממה
 הגלפמ אלל -- הגלפמ רבח ,(רגסנ "גנוטייצסקלָאפ עשידיי" ותכירעבש ןותעה) ןותע ילב
 .(ורסאנ וינב ינש) םינב אלל -- אבא ,(הגלפמהמ קלוס אוה)
 השמ םע דדיתה .הניארקואב שידייב םיריעצ םירפוס לש יטיבוס ןוגראב רבח היה ותוריעצב
 רבח ,ררושמה ףייט השמ יכ תולגל רתומ רבכ תעכ .הז ןוגרא רבח אוה םג היהש ,ףייט
 -יתלב תינויצ רעונ-תעונת רבח ותעשב היה ,קסנימ שיא ,"דנאלמייה שיטעווָאס" תכרעמ
 .שידייל ומגריתש "םירישה-ריש" רפס ודי-לעו 1967 תנשב הפוטח התימ תמ אוה .תילאגיל
 ןרטניאמוקה חילשכ חלשנ םירשעה תונש ףוסב .הניארקואב ראילומס יח םירשעה תונשב
 שריה הזב הז ולקתנ םיימעפ .תוינלופה היסורוליבו הניארקוא לש תיטסינומוקה הגלפמל
 םתלועפב ,םידגונמ תונחמ ינשמ םישנא ינש ,יקסבורטסוא באלסודאר רוסיפורפו ראילומס
 השארבש ,תיסורוליבה תימואלה העונתה תדיעוב ,1928 תנשב הנליוב ,הנושארב .תיטילופה
 .תיטסינומוקה העיסה התיה וז הדיעוב רתויב תנגרואמה העיסה .יקסבורטסוא 'פורפ דמע
 תחדינ הניפב אופיא בשי אוה .יולגב הדיעוב ףתתשהל ול היה רשפא-יא ,ידוהיכ ,ראילומס
 ולבקתנ וז הדיעוב תוטלחהה .תיטסינומוקה העיסה תא ןויכו ךירדה םשמו הדיעוה ןינבב
 אציש ראילומסב יקסבורטסוא 'פורפ לקתנ ,הדיעוה םויס םע .תויטסינומוקה תועצהה חורב
 תימואלה העונתה לש הדיעוה תא ,השעמל ,להינש שיאה הז :תורירמב רמאו ואובחממ
 .תיסורוליבה
 הרטמב קסנימל להבוה יקסבורטסוא 'פורפ .םיצאנה ןוטלש ימיב קסנימב -- הינשבו
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 םעטמ ,שקיב ראילומס .םיצאנה םע הלועפ תפתשמה תימואל תיסורוליב העונת םיקהל
 דענה ידי-לע רחבנ אוה .תאזה העונתה תולועפ תא לכסלו שבשל ,תיטסינומוקה תרתחמה
 היהו תיסורוליבה העונתה ינקסע תא םינשמ ריכה רשאב ,וז הלועפל תרתחמה לש ינוריעה
 הפוקת ראילומס לע תרתחמה הרסא ךכ םושמ ."ינדגובה םפוצרפ" תא תולגל לגוסמ
 .רעיל תאצל תמיוסמ
 ראילומסל ןתינ אל ,1939 תנשב ,םודאה אבצה ידי-לע תיברעמה היסורוליב "רורחש" םע
 ןיב המחלמה ץורפ םע .בושח דיקפת םוש -- ינלופ רהוס-תיבב הבישי לש םינש ירחא --
 ולקתנ וטיגב תרתחמ םיקהל ויתונויסנ .קסנימל ראילומס עלקנ ,תוצעומה-תירבל הינמרג
 והוריכהש תיטסינומוקה הגלפמה יליעפ םעטמ ותונמיהמ לע הצלמה רחאל קר .ןומא-יאב
 .ןומא ול שוכרל וליחתה
 ,שיא האמכ ,םיבר םיליעפו יתרתחמה ינוריעה דעוה ירבח לכ טעמכ ורסאנ 1942 רבוטקואב
 .ריעב תרתחמל רובעלו וטיגה תא בוזעל ראילומס שרדנ ןכמ רחאל .גרוהל ואצוה םלוכו
 יכ ,ןורתי םושמ הזב היה .ינמרגה ןוטלשה יניינבל ךומס ,ריעה זכרמבש תיבב רתסוה הליחת
 ברע םע קמוחו ,םויב םהילא ףרטצמ היה ראילומס .וטיגהמ םיבר םידוהי ודבע הז םוקמב
 .ואובחמ םוקמל
 לש ותיב .וקנמיסארֶג הלוקימ ,תרתחמה ישארמ דחא לש ותיבל רבעוה םימי המכ רובעכ
 החונ גג-תיילע רקיעהו ,םינוש תובוחרל תואיצי המכ וב ויהו ,וטיגה לובג לע היה וקנמיסארֶג
 תוצרפה לכ תא ריכה וקנמיסארֶג .דוצמ ןמזב קמחתהל היה רשפא תוגגה ךרד .אובחמל
 ישנא עתפל ועיפוה דחא הליל ."רעי"ל תרתחמה ןיב רשקמה היה םג אוה .וטיגה רדגב
 תיבב וטיגהמ ידוהי תואצמיה יכ ,הילעל ראילומס תא התלעה וקנמיסארג תשא .ופאטסגה
 -ינב ראש .תיבב םיאצמנה לכ לש גרוהל האצוה הירחא תררוג התיה ,הלילב םירצונ לש
 יובח םיימוי בשי ראילומס .גרוהל ואצוהו ורסאנ םלוכ .קלתסהל וקיפסה אל החפשמה
 ושיגרהש ,םינכשה .לצינו ,םיפתרמו תוגג ךרד קמח ,הלילב ,םימי ינש ?קמ .הילעב
 .הרטשמל ותוא ורסמ אל ,הילעב ותוחכונב
 תיבה .וקנמיסארג לש ותיב תא תוארל ךלהו קסנימב רקיב 1962 תנשב :ראילומס רפסמו
 תא עמש .רפסה-יתב ידימלת לש םירויס םש שגפ אוה .ירוטסיה רתאכ התע שמשמ
 היה אל וליאכ ,ןיטולחל רכזוה אל ומש ךא .גרוהל האצוהש החפשמה תרובג לע םירופיסה
 .ודועמ םייק
 ."רעי"ל וחירבהל ,לשכנש ,ןויסנ השענ .וטיגל רזח ,וקנמיסארג לש ותיבמ החירבה ירחא
 ןכש רעיב .קסניממ מ"ק 150-130-כ ,ןאבול תורעיל ,1942 ףוסב ,ותוא וריבעה ףוס-ףוס
 .(תיטסינומוקה הגלפמה לש ירוזאה יתרתחמה דעוה) "םוקבוא"ה
 קורטילופכ שמיש אוהו .הזאל םש-לע םינזיטרפ תדיחי םש םיקה ,רעיל ראילומס עיגהשכ
 העונתב ךא ,יטילופה ראסימוקה דיקפת לטוב םודאה אבצב .הדיחיה לש (יטילופ ראסימוק)
 הביטחל יקסניזר'ֶזדו ,ָאזנורפ ,הזאל םש-לע תודיחיה ודחאתה ןכמ רחאל .ראשנ תינזיטרפה
 .ָאזנורפ םש-לע
 הימידקאה רבח ,ןוכיתה חרזמה ימע תודלות רקוח ,יסור ,(1959-1877) יקסלוקינ .נ 'פורפ
 ,שידייו תירבע ,דומלתב יקב ,ידוהיה רולקלופה רקחל ןוכמה םיקמ ,םיעדמל תיסורוליבה
 .הזאל תדיחיב אוה ףא היה ,65 ןבכ זא אוהו
 ובזע ןיפוליגב ויהש םידקפמה .ןאבול תורעיב םינזיטרפה לע ינמרג דוצמ ךרענ 1943 תנשב
 תא ןגריא ,וידיל המזויה תא לטנ ראילומס .תרדוסמ הגיסנל וגאד אלו םשפנל םינזיטרפה תא
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 םידקפמה תא ןידל דימעהל ראילומס עבת דוצמה רחאל .םישנאה בור ולצינ ךכו ,הגיסנה
 ודמעו ,הגיסנה ןולשכב ראילומס םשאוה םמוקמבו לגלגה ךפהתה .דיקפתב הליעמ ןוועב
 טפשמה רוריב תא ריבעהל שרד ןוטאלפ לארנגהו ,הדקפמל עדונ רבדה .גרוהל ואיצוהל
 לש ירוזאה ןותעה תכרעמב הדובעל ותוא ריבעהו המשאמ ותוא הכיז ןוטאלפ .וילא
 .בובוד לש ודוקיפב ,םינזיטרפה
 םע ראילומס שגפנ ,1944 ילויב ,קסנימ רורחש ירחא .הרצמ תוצלחיה לש הרקמ דועו
 שרד ראילומס .היסורוליבב תיטסינומוקה הגלפמה זכרמ לש ןושארה ריכזמה ,וקנראמונופ
 ןזיטרפה .םידליו םינקז ,םישנ -- םהיתוחפשמלו םידוהיה םינזיטרפל דחוימ סחי ונממ
 וקנראמונופ .רוזחל ןאל םהל ןיא םידוהיה וליאו ,יאלקחה וקשמל רזוח ,ןעט ,ידוהי-אלה
 ,זא הררשש היסומולורדנאל תודוה ךא .ורסאל הארוה ןתנ המ-תוהש רחאלו ,דואמ זגרתה
 .רבדה עקתשנ ןמזה תצורמבו ראילומס תא ואצמ אל
 וזיאב רג אוה .1945 ףרוחב ,םימויא םיאנתב ראילומס בתכ קסנימ-וטיג לע ורפס תא
 םימ טיבעב וילגר םשו םימ חיתרמ ראילומס היה ,םמחתהל ידכ .הכותל רדח רוקהש ,הברוח
 .ךכל ותוא ץירמה תרתחמה ישנאו םילפונה תרובג תא חיצנהל ןוצרה .םימח
 אוה ,תיטיבוס הרוזנצמ דחפ רסוח לש םיאנתב ,ןאכ .הצרא ראילומס הלע 1971 תיצחמב
 ,תירוטסיהה תמאה קר ויניע דגנלשכ ,תרתחמה לעו קסנימ וטיג לע ותדובע תא שדחמ בתוכ
 .תישיאה ותוליעפב ,םינפבמ התוא האר אוהש יפכ

 םידוהיהו םיסורוליבה
 םג ,יאדו ?יצאנה ןוטלשה תונשב םידוהיה לא תיסורוליבה היסולכואה לש הסחי היה המ
 םיסורוליבה ןיב וז הניחבמ לידבהל שי תאז לכבו ,םידוהי-תאנשב םיעוגנ ויה םיסורוליבה
 רבכ הפתתשה םיאטיל לש הדיחי .םיניארקואהו םיבטאלה ,םיאטילה ,םינלופה ןיבל
 יכ ,ררבתה 1959-ב הנבוקב םייקתהש טפשמב .םידוהי תדמשהב 1941 רבמבונ-רבוטקואב
 ךות תאזה תיאטילה הדיחיה עויסב וחצרנ המחלמ"ייובשו םיטסינומוק ,םידוהי 0
 תודיחיה .התוירזכאב הנייטצהו קסנימב רהוסה-תיבב הרמש תיבטאל הדיחי .רפסמ םישדוח
 ןוחצנה תוברקתהו תיזחב תורומתה םע ,םנמא .םידוהיל ןתאנשב רבד-םש ןה תויניארקואה
 .םהלש םידוהיה-תאנש התחפ אל ןאכ םג ךא ,םינזיטרפל םיבר םיניארקוא ופרטצה יטיבוסה
 ,וטיגה לוצינ ידוהי לכל רתויב הלודגה הנכסה תא וויה רעיב תוינלופה תוינזיטרפה תודיחיהו
 .םידוהי לש תונטק תוינזיטרפ תוצובקל ןהו דדובל ןה
 .םידוהיל הרתי האנש וליג אל ,תורייעה ינב רקיעב ,ינמרגה תורישב ודבעש םיסורוליבה
 םיסורוקיליו םג ריעה קסנימב ויה .םתא דחי תרישש "לאינד באה" רפסמ ךכ לע םיטרפ
 ומקוה םיצאנה תורישב םיסורוליב לש תויאבצ תודיחי .םידוהי וליצה םיתיעל הלאו םיבר
 תיברעמה היסורוליבמ ואבוה תימואלה תיסורוליבה העונתה יגיהנממ קלח .1943-ב קר
 .םתרשכה ולביק םש ,ןילרבמ םגו (תינלופה)
 ןויטרפה .םירחא םימעמ הלועפ-יפתשמ לשמ התוחפ התיה םיסורוליבה לש םתוירזכא
 יבבל םידוהיל וסחי ןכ ,תוחפ יתוברת יסורוליבה יוגהש לככ יכ רמוא 'ץיבודיוד קסניממ
 םידוהיה לע רתויב אכדמ םשור .הלכשהה תמר תיילע םע הערל הנתשמ סחיה .רתוי
 ,רבוטקוא תכפהמל ישילש רוד ,"םיצקש"ה לש הפידרה התשע ,וטיגה תמקה םע ,קסנימב
 וטיגה תורדג ןיב קמחש ידוהי ."ערוצמ ןודוהי" תוקעצו םינבא תקירז ידכ ךות ,םידוהי ירחא
 רשאמ רתוי ,וילע ונישליו ידוהיכ והוריכיש םייוגהמ ששח יאלט ילב ריעב ךלהתהו
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 םיסורוליבה ויה רבד לש ומוכיסב ךא .ידוהי אלו ידוהי ןיב ולידבה ישוקבש םינמרגהמ
 .הביבסה ייוג לכמ םיבוטה -- םידוהיל םסחיב
 ."תדלומה תבהא" םג םלצא הלעפ .התוחפ התיה יסורה םעלו יטיבוסה ןוטלשל םתאנש םג
 -אבצ תא םישמרחבו םינושלקב שרגל ורזע ,יתפרצה שוביכה ימיב ,1812 תנשב דוע ירהו
 .רזה שלופה ,ןואילופנ
 1972 טסוגואב הצרא התלעש תינזיטרפ ,טרובמיוב הינג לש הרופיסמ יתשגרתה דואמ
 הנתמב הנתנש הנקז תיסורוליב תירפכל תודוה ,הריעצ הרענ התויהב הלצינ איה .קסניממ
 .םינזיטרפל היִנָג תא חקיש תנמ לע יוג-ןזיטרפל ןוריזח
 ,ןטק היה םרפסמ וא ,םיינלופ םיבשות םהב ויה אלש םירפכב יכ ,ןייטשנירג בקעי רפסמו
 םהבש םירפכב היה תרחא .הלילב טקשב ןושיל היה רשפא .רתוי בוט םינזיטרפל סחיה היה
 .םיבר םינלופ ויה
 תדיחי ידי-לע ורצענ םידוהי םינזיטרפ 5-4 יכ וירבחלו ול עדונש ,דחא ןזיטרפ רפיס
 לש הדקפמה הטלש ,םייאמצע ויה םינלופהש ףא .הנכס םהל היופצו םיינלופ םינזיטרפ
 הדקפמל ,ןוצר ילב םא ףא ,ועמשנ םינלופה םגו ,יקובילאנ רעי לכב םייטיבוסה םינזיטרפה
 הנפ ,הדקפמב היה אל לארנגהש רחאמ .ןוטאלפ לארנגה תדקפמל רהימ שיאה .תיטיבוסה
 םינזיטרפה תא וידיל רוסמל םינלופל תורוהל השקבב ,בולוקוס קינבוקלופה ,הטמה-שארל
 תא בולוקוס ול ןתנ ,הידוהיה ותשא תעפשהבו תובר תורצפה רחאל .םייובשה םידוהיה
 דקפמה .ותוא םג ורסאי ןפ ששחש ףא ,תינלופה הדיחיל תוריהמב בכר שיאה .בתכמה
 םינזיטרפה ולצינ ךכ .םתא היהש קשנה תא אל ךא ,םייובשה תא ול רוסמל םיכסה ינלופה
 .םיידוהיה
 תודיחיה .םמצע ןיבל םניב םיידוהיה םינזיטרפה לש םיקודהה םירשקה תא שיגדהל םג יואר
 םיפוכת םירוקיבב םג אטבתה הז .ןזיטרפ לכ םע רשקב ודמעו דחא לכ לע ועדי היסורוליבב
 .הגישה םדיש לככ רוזעל ולדתשה ,ןירוזו יקסלב לש םייתחפשמה תונחמב םימחול לש
 יריואה רשקה תורצְויה לש ןושארה ןמזב .יקסלב תדיחיל הרזע לש דחא הרקמ לע יל רפּוס
 הפועת-תודשל םייטיבוס םינוריוא םיעיגמ ויה ,יקובילאנ רעיו "הלודגה המדאה" ןיב
 תורודמ רואל םיחינצמ ויה קשנה-תוליבח תא .תוחנל וזעה אל ןיידע ךא ,םייביטימירפ
 ,הלילב .קשב םיזורא םיעלקמ-תת לש תוליבח םיחינצמ ויה .הפועתה הדש תא ונמיסש
 ריתסהל דעה חילצה םינושארה םיחולשמב .רעיב תורזופמ תולפונ תוליבחה ויה ,ךשוחב
 תא םילגמ ,הלגעב יקסלָב ישנא םיאב ויה םויבו ,התוא איבחהל ,חולשמ לכמ הליבח
 עיפוהש שדחה קשנה לש ורוקמ יבגל דשח ררועתי אלש ידכו .קשנה תא םיחקולו אובחמה
 החילצהו ינמרג רמשמ הפיקתה יקסלב תדיחי יכ ,העומש וציפה ,יקסלב תדיחי ידקפמ לצא
 .הזה קשנה תא םהמ לוזגל

 "רעי"המ האיציה
 תלחנ התיה הבר הבזכא .לפרועמ םינזיטרפה דיתע היה םינמרגהמ היסורוליב רורחש םע
 יפכ היה אל תונוטלשה דצמ םינזיטרפל סחיה .םיידוהיה םינזיטרפה דחוימבו םהמ רכינ קלח
 .וויקש
 ורדוס -- םידקפמה ןיב םידוהיה לש םקלח דואמ ןטקוה 1943 תנשמו -- םידקפמה
 ולביקש ילבמ תיזחל חולשל וזרדזה הרושה ישנא תא .וררחושש םיחטשב תילהנימ הדובעב
 .לפנ םהמ רכינ קלח .ךכל המיאתמ הרשכה
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 .עמשוממ יתלבו יארפ ישונא רמוח לאכ היה םודאה אבצה ידקפמ דצמ םינזיטרפה לא סחיה
 .םידחוימ םידיקפתל וא םיגחל תלבגומ ש"יי תומכ לייח לביק אבצב ."הקדוו"ה היה דדומה
 .(ןוגומאס) תיב-תרצות םג ּולו ,תומוצע תויומכ תותשל םיליגר ויה םינזיטרפה
 בערה יאנתב ךא ,דומלל םהל ורזע .תולודג תובטה ,דחוימ לופיט ולביק םידליהו םינקזה
 .טעומ ןוזמל םיפסונה םישולתה לכ לש םכרע היה סרההו
 וראשנ םא ,טפשמה"תיב ךרד םהיתוריד תא הרזחב ולביק "רעי"המ קסנימל םירזוחה
 רפסמו .רוסחמה תלקהל תוקרי ולדיג הדובעל ףסונו ,ריעה ירברפב ורדתסה םירחא .תומלש
 טפשמה-תיב םגו הובג אבצ-ןיצק י"ע ספתנש ותיב ול רזחוה םיישק הזיאב טנטאפ הידולוו
 .רזע אל
 ,םיטעמ םידוהי םג ויה ,תיזחל וכלה אלו םיילהנימ םידיקפתב וראשנש הלא ללכב
 .תיזחהמ רורחש רמולכ ,"ןּוירש" ולביק םהו םתיא םתוא וחקל םהידקפמש
 ישנאל תפומל הדעסמ םיקהל חילצה רבעשל-ודקפמ לש ועויסב יכ ,דחא ןזיטרפ רפיס
 ול שיגהל עבתו אבצ-ןיצק אב םימיה דחאב .םוקמב םיאצמנה םיהובג םיניצקל םגו להנימה
 אבצל סויגה לע יארחא היה ןיצק ותוא .בריס ,הדעסמה להנמ ,ידוהיה .הדובעה תועשל ץוחמ
 ודקפמ ןיב ךוסכס ץרפ .אבצל וסויג לע וצ הדעסמה-להנמל רגיש םקנ-השעמכו .רוזאב
 .סויגה ןיצקל תמלוה הנתמ ירחא םייתסה ךוסכסה .סויגה לע הנוממה ןיצקה ןיבו םינזיטרפב
 ינושאר םע סנכנש ,ץיבוצרג בקעי ,קסנימ שיא ,יאבצ רפוס הלעה קסנימ לש םוגע רואית
 = :1970 "ןאמינ" ןותעב ומסרופ הלא תונורכז ,תררחושמה ריעל םודאה-אבצה
 תורופח תותקיבב םירג םישנא .רפאו חיפמ רוחש 'ץולסיבס רהנה .תוברוח-לת ריעה
 .קרי לש תוחפוטמ תוגורע תותקיבה ןיבו ."רעי"ב םינזיטרפה ומכ ,המדאב

 1944 ילוי ,הרורחש םע קסנימב םינזיטרפה דעצמ
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 אל ותחפשמ לכמ לבא .ץעל תחתמ ץוחב אצמ וקונית תסירע תא וליפא ,םלש אצמ ותיב תא
 ותחפשמ תררוגתמ ותיבבו ."ימש אצוממ םירזממכ" וחצרנ ודליו ותשא :םייחב שיא ראשנ
 שוביכל םינושארה םימיב רבכ ,1941 ינוי ףוסב תיבה תא ספת הלה .ָאשטיוד-סקלופ לש
 .םינמרגה ידי-לע ריעה
 תגיגח תארקל ,1944 ילויב 16-ב :"רעי"ל םייובש-הנחממ חרבש ץיבודיוד ןזיטרפה רפסמו
 וראשנש םידוהיה לכ הברחה קסנימל ורהנ היסורוליבב םינזיטרפה דעצמו ריעה רורחש
 ןקז ידוהי רבע םדי-לע .םודאה אבצב תרישש ידוהי רבח םע שגפנ ןזיטרפה ץיבודיוד .םייחב
 ינפל הנש 12 רסאנש ויבא היה הז תמאבו "!יבא הז" :קעצו ורבח ץפק .ךורא ןבל ןקז לעב
 תריכממ המייקתהו ריעה רברפב הרגש תידוהי החפשמ תאז התיה .("ףוג-לעב") קאלוקכ ןכ
 תאז-לכבו ,הצמישל עודיה יקבולוס הנחמל הלגוה באה .םהל ויהש תודחא תורפ לש בלח
 ...םייחב ראשיהל חילצה

 יסורוליבה םעה תא ראפלו רידאהל הדיקפתו ,"סוראליב" ,היסורוליבב םירפס-תאצוה המק
 םיסורוליבה לש םקלח תא סנ לע םילעמו .םינזיטרפב ןהו תרתחמב ןה ,םיצאנה דגנ ירמב
 וילאש םוקמ לכ" .'וכו דנלוה ,תפרצ ןוגכ ,תורחאה שוביכה-תוצראב םינמרגל תודגנתהב
 ךכמ םימלעתמו ."ירמל ןיערג אוה הויה ינמרגה שוביכה-חטשב 'יסורוליב' עלקנ
 .ידוהי םצעב אוה הזה "יסורוליב"הש
 -לעש 1941-45 "תדלומה תמחלמ" רקחל ןוכמב ודבע קסנימ-וטיגב תרתחמה-תוליעפ יתש
 ןואיזומה תלהנהבו תיסורוליבה הקילבופירה לש םיעדמל הימידקאהו הגלפמה זכרמ די
 לדבית ,ןיול הרשו ל"ז היאקסבודאס היפוס ,ידוהי רודמ םעפ היה ובש ,"תדלומה תמחלמל"
 לעב .טארנדויה י"ע אצוהש (תוהז-תדועת) טרופסאפ היה הז רודמב םיגצומה ןיב .םייחל
 ,וז תירוטסיה הדועתמ קתעה לבקל וליפא לוכי וניאו הצרא רבכ עיגה ,הפי גילז ,טרופסאפה
 .הפי השמ ,ויבא תמיתח הילעש
 לש היחא) ץינלטסאק םהרבא תרתחמה-שיא לע היתונורכזב תבתוכ היאקסבודאס היפוס
 .(ץינלטסאק הרובד תינקחשה
 רפס רואל האיצוה איה .שידייב םידליל רפוסו רייצ ,ןיול השמ ,הלעבל רכז המיקה ןיול הרש
 .תיסורל םוגרתב (ןירָאס רעב יוניכב) ןיול השמ לש םידליל ןטק

 םוכיסלו
 יניא תאז-לכבו ,יביטימרופניא רמוח זוכירב רקיעב ידיקפת יתיאר הלא םיקרפ תאלעה םע
 .תונקסמ הלא-יא ןייצלמ רוטפ
 תחיצר תא העציבש איה .הליעפ תיצאנ-יטנא תרתחמ הלעפ התביבסבו קסנימ ריעב .א
 .םיבושח םיצאנ דועו ,ָאבוק םלהליו הנבלה היסורל ראסימוק-לארנגה
 ,יקסבונאוויא ןוגכ ,םינמרג םע הלועפ-ופתישש םיסורוליבב תרתחמה ישנא ומקנ הבר המקנ
 ךרוע ,יקסבולזוק ,תימואלה תיסורוליבה העונתה גיהנמ ,ץי'צניקא ,היריעה תצעומ שאר
 .דועו ,יסורוליבה ןותעה
 ןמזב רבכ ךא .1943 תנשמ רקיעב םינזיטרפהו תרתחמה ןיב היה קודה הלועפ ףותיש
 םתחרבהבו םייובשל הרזעב הקסעש ,הלודג אל תרתחמ המק ריעה שוביכל ןושארה
 ."רעי"ל
 יניעל ריעה זכרמב םודאה אבצהמ םייובש תובבר תחיצר ,םיבשותה יפלכ םינמרגה תוירזכא
 תונולשכ הברה ויה .םיצאנל תודגנתהה תא הריבגה ,הינמרגב הדובעל היפכה-סויג ,ריעה לכ
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 חטש לכב רתויב תוליעפהמ התיהו תרתחמה הלדג תאז לכבו ,וטיגל ץוחמ ,ריעב תרתחמל
 ןכ ירחא ,תולעופו תורפות הליחת ,תרתחמב ולעפ תובר םישנ .תוצעומה-תירבב שוביכה
 .הטיסרבינואהמ תויטנדוטסו תוצרמ
 ןכמ רחאל ,םיכירדמכ הנושארב ,לודג היה תיללכה תרתחמה תולועפב םידוהיה לש םקלח
 .םינגראמו םיעצבמכ םג
 ןכל .התורמל הנותנ ,היתודסומו הגלפמה םע הרושק ,תיטסינומוק התיה וטיגב תרתחמה .ב
 .םוקרוג -- ינוריעה ףינסה לש דעוה םע רשקה תא ןמדלפ םוחנו ראילומס ואצמו ושפיח
 .ויתוטלחה לע רערעמ ןיאו ,תוומלו םייחל תוטלחה לבקל ידעלבה ךמסומה היה םוקרוגה
 .תוומל םתוא ןד םוקרוגה .םינמרגה םע הלועפה-יפתשמ םיסורוליבל סחיה םג ןאכמ
 יסורוליבה יאנותעה חצרנ יתמארד חרואב .םידוהי םג ליעפ קלח וחקל גרוהל האצוהב
 ,םויב ןותעה תכרעמל וסנכנ םה .םינמרגכ םישפוחמ תרתחמ ישנא תצובק ידי-לע יקסבולזוק
 וב ורי ,ןותעה ךרוע ימ תעדל וחכונשכ .םידבועה לכ תודועת תא ושרדו ,הדובעה תועשב
 .ןאוס בוחרב םויב וחצר יקסבונאויא היריעה שאר תא .וקלתסהו
 וירבחו ראילומס .םיצאנה םע הלועפ-יפתשמ םידוהיב תרתחמה העגפ אל ,תאז תמועל
 ךא .ופאטסגל וטיגהמ םידוהי הברה ורסמש ,דועו ןייטשנייו ,ןייטשפאב םקנתהל ומייא
 .הערל םהב ועגנ אלו זורכב וקפתסה
 ירחא .ריעב העודי החפשמל תב ,קסנימ תדילי ,הרימ םשב תחא תדגוב וטיגב התיה
 -- "!םינמרג הפ ןיא ,ואצ" :שידייב תקעוצו םיבוזעה םיתבה ןיב תכלהתמ התיה תויצקאה
 ,התדיגב-םוקמב הב ומקנ אל וז תדגוב םג .ופאטסגל תרסומ התיה אובחמהמ אצויה לכ תאו
 הז ירחא ,ןיול השמ רייצה תנמלא) ןיול הרש ,וטיגב תרתחמה ישארמ תחא הילא וחלש אלא
 ואיצוה רעיב קר .המצע לע תוכז דמללו רעיל תאצל התוא הענכיש וזו ,(ןמדלפ םוחנ תשא
 .גרוהל התוא

 -וטיגמ םידוהי תלצהל סחיב ונמזב שטינש חוכיוהמ םידה אוצמל רשפא תיטיבוסה תורפסב
 שיגדמ ראילומס .םינזיטרפה ברקב םגו תיללכה תרתחמה ישנא ןיב היה חוכיוה .קסנימ
 "םידידיה" .רעיל םידוהי תאצוהל ךרד שופיחל דגנתהל אל הטלחה לביק םוקרוגהש ,ורפסב
 םיבר םידוהי תאצוה .םינמרגה דגנ המחלמה -- רקיעהש ,וטיגב תרתחמה ישנאל וריבסה
 םינזיטרפה תא ומישאה םינזיטרפב "לארשי יאנוש" .וז המחלמ לע דיבכהלו עירפהל הלולע
 יכ ,המוד .םידוהיה םהיבורק תא ליצהל םא יכ ,םינמרגב םחליהל םתנווכב ןיא יכ םידוהיה
 .םידוהי תלצהל וטיגב תרתחמה תלועפ התיה הבר אלש עובקל רשפא
 תרזעב רעיל ואצי םידדוב קר םהמו ,שיא 80-מ הלעמל ,קסנימ"וטיג ילוצינ תורשע יתנייאיר
 ,םתס םייוג לש הרזע ,תיטרפ המזיב :תורחא םיכרדב ואצי םלוכ טעמכ .וטיגב תרתחמה
 םה הצרא םילועה בור ,םנמא .תונושמו תונוש םיכרדבו ,ריעב תרתחמה-ישנא םייוג
 הנורחאל לבא .ןילופ ךרד הצרא ולע םתוכזבו "םייברעמ" םע ונתחתהש וא "םייברעמ"
 תרתחמה תרזעב אל ולצינ םבורב םה םגו ,ןילופ ךרד אל קסניממ םינזיטרפ הצרא ועיגה
 םידוהי תלצהו יטיבוסה ןוטלשה" :ורמאמב קאבטיל ףסוי םג עיגמ הלאכ תונקסמל .וטיגב
 .(1972 ביבא-לת ,3-2 "תוניחב") "םייברעמו םינלופ
 הדירפ תרפסמ .ימואל ידוהי שגר לכמו לארשימ קוחר היה קסנימ וטיגב ריעצה רודה | .ג

 יריעצל ןבומ אל "הניתשלפ" וא "לארשי-ץרא" גשומה היה המ דע ,ץראב תעכ ,דוחורוקס
 לע תעדל ילבמ ,תידוהי הבורש ריעב ,םזילאנויצנרטניא לש הריואב לדג רעונה .קסנימ
 .תידדה תידוהי הרזעו הבריק לע אל םג ךא ,םידוהי לש תורצ ,לארשי תאנש
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 קר יכ ,תרתחמה-ליעפו קסנימ-וטיג לוצינ "יברעמ" ןזיטרפ רפיס האושב קסנימ לע החישב
 תמוקתב הנומאה .הבזכאמו שואימ ותוא ליצה "רעי"ב שדחמ וב ררועתהש ינויצה ןויערה
 .הנקתה רסוחמ ,רוחשה ןמזה תא רובעל ול הרשפיא לארשי-ץראב םעה
 ,קסנימב ריעצה רודה ינב לש םלרוג תנמ ויה הבזכאו שואי .יטיבוסה-ידוהיה רעונה ןכ אל
 םיריש ויה רעיבו וטיגב קסנימ יריעצ ורשש םירישה .םינזיטרפל ועיגהו ולצינש הלא לש םג
 ...הריטעמה הבקסומו היוודה תיסורה תדלומל םיעוגעג יאלמ

 םלצ לע ורמש םה ,וטיגה ישנא לע ורבעש תועווזה תורמל יכ שיגדהל ילע הבוח םויסלו

 .םברקב םדאה
 :םערב םייח רפסמ
 ןיב הציחמה .רפסמ-יתמ וראשנ .ויבשות תובברמ ןקורתה רבכ וטיגה .1943 תנשב הז היה

 ,לכאמל תוקרי ולדיג ,םייחב ראשיהל ּוויק םיראשנה .הלטוב "יגרובמאהה"ו יללכה וטיגה
 .םיחרפ ...םג לבא
 השא וירויצמ דחאב ראתמ ,וטיגה ייחמ םה וירויצמ םיברש ,יקצינטי'ז קראמ ידוהיה רייצה
 היניעו םינרוק היִנֶפ .רדגה ירוחאמ לדגה חרפב עוגנל ידכ ליתה רדג ךרד די הטישומ וטיגהמ

 ...תוצצונ

 וטיגב השא יקצינטי'ז קראמ
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 רעיב ,תרתחמב ,וטיגב

 1919-ב דלונ ,ןייטשנירג בקעי | ,רבחמה
 לטוה םלועה-תמחלמב .ןילופבש ץינאיבאפב
 המחולב ףתתשה ,תרתחמל ףרטצה ,קסנימ"וטיגל
 תורושב םחל קסנימ רורחש רחאלו ,תינזיטראפה
 .םודאה אבצה
 ריכזמ .םייתעבג בשות .1948-ב הצרא הלע
 .ץראב םינזיטראפה ןוגרא
 דּוא" !רפסמ םיחוקל ןלהל םיאבומה םיקרפה
 ,ןשוש-ןבא המלש שידיימ םגרית ."לבויה רכיכמ
 ,תואטיגה-ימחול תיבו דחואמה ץוביקה תאצוה
 .ח"כשת

 םודאה אבצב ןוירשה-ליחב רבחמה

 קסנימ וטוג
 וניתוריד תא הרטשמהו ופאטסֶגה ופיקה ,רקוב תונפל עברא העשב ,1942 סראמב דחאב
 .ופאטסָאגו הרטשמ םיפקומ ,ץוחב ,תוחפשמ 15 ,ונלוכ ונדמעוה תורופס תוקדב .הרייעב
 לדנמ ,'ץיבוקסוי ילאס -- םייניש-יאפור השולשו 'ץיווֶארוג האפורה תא ונתאמ ולידבה
 .עודי-אל ןּוויכב הגילפהש ,תיאשַמ לע הזפָחב ולעוה ראשה לכ .היער ותשאו 'ץיבוקסוי
 .הנורחאה ונכרד יהוז יכ םיחוטב ונייה
 -יטוח ףפולמ רעש ינפל ורצענ תוינוכמה .קסנימ-וטיגל ונעגה העיסנ תועש שולש רחאל
 הבוהצ העוצר םע םיהכ-םילּוחכ םיעבוכ ויה םישובח .םידוהי םירטוש ודמע רעשה דיל .לית
 םירוט .בגה לעו הזחה לע לוגע בוהצ יאלטו דוד-ןגמ םע בחר בוהצ טרס ןימי די לע ,ביבסמ
 .םינמרג םהילע ורמש םידדצה ןמ .סנוכמ רדסב םידעוצ ,וטיגה ןמ ואצי םישנו םירבג לש
 לע לשפומ לימרת ומע אשנ דחא לכ .בערמ םיקומצו ןקז-ילדוגמ ויה ,םיאולבב ,םישנאה
 .לזרב-טוחב תפפולמ םירומיש תספוק וקיזחה דיב .םכשה
 ונילע השע ץוחבמ וטיגה .םינמרגה ידימ ונתוא לבקל טארנדויה לש ויגיצנ אוב דע וניכיח
 תועש ינפל קר אלה .םידוהי הברה םע אתווצב היהנש ונחמש תאז לכב ךא ,עזעזמ םשור
 -בצמ .םוי רוא דוע הזחנ יכ ותעד לע הלעה אל שיא .ונפוס הזש םיענכושמ ונייה רָּפסמ
 .ונמע םג אהי -- םידוהיה לכ םע אהיש המ :רפתשנ ונחור
 ואב .ישָממ ויה םיבוהצה םיאלטה .םיפי םידגבב ,םידוהי ינש ועיפוה העשה תיצחמכ רחאל
 תוינוכמה ןמ תדרל ונילע וויצ .הנה ונאיבהש ופאטסָאגה ןיצקו םיידוהי םירטוש ינש תייוולב
 .ריינ הזיא לע םתח םידוהיה ינשמ דחא .הרּושב בצייתהלו
 וניווטצנו ,רדח וניפ הינשה המוקב .טארנדויה תיבל ונלבּוה .וטיגל ונסנכנו ,חתפנ רעשה
 -םוקמ ונל אצמייש דע ,םידחא םימי ןאכ תוהשל ונילע אהיש ,ונל ועידוה .וב ראשיהל
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 ונלביק .ונמע ויהש םידליה תשמחל םח לישבת ונשקיב .הלודג וטיגב תופיפצה יכ ,םירוגמ
 .קרמו בלח-תקבא ,םיקתּוממ םיחתור ,רוחש םחל
 .בוחרל יתאצי ,קסנימ-וטיג "חרזא"כ ,טארנדויה תכשלב יתמשרנש רחאל
 תובוחר המכ ורדוג ןשיה ריעה קלחב לבויה-רכיכל ביבסמ .ותוינוציחב דירחה קסנימ"וטיג
 םישנאה .הקסהל ושמישו ורקענ ץע-ריזג לכו תורדגה .םיערוקמו םיצורפ ויה םיתבה .ליתב
 תורצח .םהוזמו שּובכ היה חטשה ינפ תא הטָעש שורקה גלשה .רוקמ םיאופק ,םירוויח ויה
 םישרפומ ,זגורב לוכיבכ םייורשו םימתּוימ ,םתודידבב ודמע םינשיה ץעה-יפירצו ,ויה אל
 לש םתּוזח םג .םימהוזמ םינשי תוחולבו תובחסב םיסוכמ ,םירוקע םבורב תונולחה .הזמ הז
 םיללצ םא יכ ,וכרתשנ םישנא אל .םהיתוריד לש וזמ הבוט התיה אל םידוהיה םיריידה
 .בער-יחופנ ,תובחס-יפוטע ,םיכעוד
 םע םישנ ודמע ...רכממו חקמב םידוהיה וקסע וב ,קוש היה טארנדויה ןמ רטמ האמ קוחירב
 םחל תונמ ,ןירָכָס ורכמ םידוהי .םיאופק םידופת תצק וא לצב ,םידופת תופילקמ תוביבל יחפ
 8 -- םידופת תופילקמ התיפ .עובק ריחמ ול היה ךרצמ לכ .םינמרגהמ ולביקש קרמו
 קבט םע םירורפג תספוק ;לבור 50 -- בלח-תקבא תיקש ;לבור 30 -- םחל תנמ ;םילבור
 רבד לכ .תונוזמב םידגב לש ןיפילח ושענ םג ןאכ .ב"ויכו םילבור 10 -- תוירגיס-ילדבמ
 תופילקמ תותיפ .םש ילעבו הנתיא הדמע ילעב םירחוס ןאכ ועיפוה רבכו .הרוחס רדגב היה
 .בְרָע היה ןמעט יכ ,שממ ופטחנ םידופת
 תא םייקל ינשקעה םקבאמ לע יתייה הימת .םידוהי לש םחישל יתנזאהו קושב יתכלהתה
 .םידופת תופילקב שפנה
 תונברק אלב םוי רבע אל .תוצוחב ךפשנ ידוהי םד .תונערופ לש םימי עדי רבכ קסנימ"וטיג
 .שפנב
 .רבוטקוא-תכפהמ ? ד"כה הנשה-םויב ,1941 רבמבונב העבשב םינמרגה וכרע דירחמ חבט
 לא ואצוה םידוהי יפלא .וחצרו ורי ,םיניארקואו םינמרג וללותשה תומימת תוממי יתש
 ,םרמָאב םינמרגה "ולצנתה" חבטה רחאל .םידוהי ףלא םירשעכ זא ופסינ .ורונו ריעל ץוחמ
 .בטיה ודבעי םא ,םידוהיב ועגפי אל בושו ,יסורה םעה לש ומעזל יוטיב אלא הז היה אל יכ
 "יסור"ה וטיגה ."ינמרג" וטיגו "יסור" וטיג :םידרפנ םיקלח ינשל קלוחמ היה וטיגה
 ינש דצמ ,היאנלאוואז בוחר הצק דעש חטשה תא דחא דצמ ספתו לבויה-רכיכ ביבס ערתשה
 וטיגה .הקילבופירה-בוחר ךרואל ךשמתהו ידוהיה ןימלעה-תיבל ביבסמש חטשה תא --
 .ךרואב ול תוליבקמה תואטמיסהו ינשה ודצמ הקילבופירה בוחר ךרואל ערתשה "ינמרג"ה
 הכייתשה םייניבה ךרד .היה רּוסא 1רבָעלו ,תואטיגה ינש ןיב דירפה הקילבופירה בוחר
 .רבעמ-ךרדכ השמישו יראה רוזיאל
 ,ןילופ ידוהימ ןטק זוחא ןכו ,הביבסה תורייעמ םידוהיו קסנימ ידוהי ואצמנ "יסורה" וטיגב
 .1939 תנשב םיטילפכ קסנימל ואבש
 הירטסוא ,הינמרגמ םיחולשמ-םיחולשמ םּואיבה םינמרגהש םידוהי ואצמנ "ינמרג"ה וטיגב
 הנּוכ ןכלו ,ןושארה חולשמב ועיגהש ,גרובמאהמ םידוהי ויה וינכוש בור .היקאבולסוכָא'צו
 ."גרובמאה-וטיג" םשב "ינמרג"ה וטיגה
 הרטשמו םידרפנ (הדובע-תוכשל) םיטמאסטייברא ,םידרפנ םיטארנדוי ויה תואטיגה ינשל
 .רתי-תויוכז ילעבכ םמצע ואר ,"םייסור"ה םידוהיהמ ולדבתה "םיינמרג"ה םידוהיה .תדרפנ
 םע הדימעה ליגב ינמרג ,רֶאטכיר רֶאריפמרוטשרָאבוא -- 1פאטסָאג שיא היה וטיגה ינודא
 לע ,םינפלמ ול היה יולת חדקאה .םיטסיל לשכ ,תורק ,תורופא םיָניעו וינפ לע תקלצ
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 םימדה-חבְט לע חצינש אוה .ירילו הפילשל ןכּומ ,דימת חותפ רועה-קיתרנו ,הרוגחה
 .1941 רבמבונב העבשב
 טמאסטייבראה ינפל םירוטב רקוב-רקוב םיבצייתמ ויה תואטיגה ינשמ םידוהיה תיברמ
 תשורח-יתבב ודבע םידוהי .וטיגה םוחתל ץוחמ לא הדובעל ינמרג רמשמ תייוולב םידעוצו
 הצוחמו הלוכ ריעה ינפ-לע םירזופמ ,תבכרה תנחתבו אבצה יטקרסקב ,הכאלמ-ילעפמבו
 הדובע-םוקמ ול היה דחא לכ .הדובעל םידוהיה תא ליבוהל תועיגמ ויה תויאשמ תורשע .הל
 ,תודחוימ תודועתב םידיוצמ ויה עוצקמ-ילעב .הדובע-תדועתב דיוצמ היה דבוע לכו ,ולש
 .הרוחש הדובעב ודבע םיבר .ומויב םוי השעמ היהש רבד ,תורחא תודובעל ופטָחיי אלש
 הקד הבכשל ץוחמ ,בערב יִאדָו תוומל יופצ היה דבָע אלש ימ .רתויב לודג היה םֶלבְס הלא
 .רכמ-רחסבו החרבהב וקסעש םירספס לש
 םארגוליק ,םיסירג םארג 150 ,רוחש םחל ג"ק 21 התיה וטיגב ידוהיה לש תישדָחה ותנמ
 ידוהי לש ונוזמ לכ היה הז .(רכוס-תלוספ ,רירמ ,רוחש לזונ) תפונ םארג 3007ו רוחש חמק
 ויהו .םחל תפו קרמ םיירהצל הדובעה-תומוקמב םילבקמ ויה םידבועה .םימי שדוחל
 .םישולחו םיבער ויה םידוהיה לש םבור .םחל-רכיכ םג םימעפל ולביק םשש הדובע-תומוקמ
 רודחל לדתשה דחא לכו ,םויקה לע קבאמב העירכה קרמ תצק וא םחל-תפ ירחא הפידרה
 ינבכ ןיידע וארנ וללה .הלאכ תומוקמב תוכזל וחילצה דבלב םיטעמ ."בוט" הדובע-םוקמל
 דָּפריִס ,בשע םילכואו הפשאה יזגראב םיטטחמ ,םיבער ויה םירוחשה םילעופה ךא .םדא
 רוזיאל הדובעה תעשב םיקמוח ויה םיבר .בערה תא רובשל דבלבו ,םהל אצמנש רבד לכו
 ויה תופוכת .םיבשותה יחתפ לע םירזָחמו בוהצה יאלטה תא םמצע לעמ םיריסמ ,יראה
 .םירונו הרטשמה ידיב םיפטחנ
 ,םיטישכתו םידגב הברה םמע ואיבה וללה ,בצמה תצק לקוה ,םיינמרגה םידוהיה ועיגהשמ
 ועדי אל הלאה םידוהיהש ןןיכ .רחוסל רבוע היה הז לכ .םיעוצעצו םיילמשח תיב-ילכ
 לכ .םייסורה םידוהיה םנעמל תאז ושע ,רכממו-חקמה ךרוצל םתפשב םייוגה םע רבדיהל
 םידוהיה םע עגמב אובל רּומָח רוסיאב רסאנ וטיגבש םושמ ,הדובעה תעשב ועצוב תוקסעה
 .םיינמרגה

 רשאמ ץמוא רתיב ואשנ רוקהו בערה תא .עוצקמ-ילעבו םילעופ ויה יסורה וטיגה ידוהי בור

 ,םיסדנהמ ,םיאפור -- םיישפָח תועוצקמ ילעב םבּורב ויהש ,םיינמרגה םידוהיה

 ויה םילעופו םינמוא .רבעשל םירחוסו םיאקיסומ ,ןיד-יכרוע ,תואטיסרבינואב םירוסיפורפ
 יוניש לח אל וליאכ וגהנתה ,רוכמל המ םהל היה דוע לכ .םיינמרגה םידוהיה ברקב םירידנ
 ואבוה יכ םינמרגה םינּוממה ירבדל ונימאה .םאצומ-ץראב ויחש םשכ ויח .םהייחב רכינ
 אל רשאכ .ונקיתל רוזחי לכהו התיבה הרזחב ועסי ךכ-רחא יכו ,המחלמה רחאל דע קר הנה
 ,םש ילעב םירוסיפורפ .ןיטולחל ורערעתנ ,ןוזמ רובע ןיפילחב תתל המ דוע םהל ראשנ
 .הפשאה יזגראב וטטיחו ,םיאולב-ישובל ,ןקז-ילדוגמ ,םיכלכולמ וכלהתה רבעשל"םירחוס
 לע םולחל וברה ןכ -- םבצמ ערוהש לככ .בערב ותמ םיברו םתעד הפרטנ םיבר
 ידוהיה היה ,ינמרג לייח רבוע היהשכ .הובגמ יסורה ידוהיה לא וטיבה ןיידעו ."םתדלומ"
 ...עידצמו דובכ-תאריב וינפל חתמתמ ,בערמ תולשוכ וילגר וליפאו ,ינמרגה

 קסנימ-וטיגב הינש היצקא

 אלמנ ,ונררוגתה ובש ,טארנדויה תיב .וטיגב הלומה המק ,1942 סראמב םינשב ,רקוב םע

 -ירטוש לש םהיתוחפשמ ועיגה .םהיניעב הנכָש הקומע הדרח .בושו ךולה וצצורתהש םישנא
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 וסנכנ ונרדחל םג .תיבב הניפ לשב וטטוקתה .תוקלחמה ילהנמו טארנדויה ישנא לש ,וטיגה
 .רעוס םיב הלצה-שרק טארנדויה תיב היה לָשָמ ,ונתוא וקחדו וערתשה ,םישנא
 לכ .הפל הפמ אלמ היה ורדח .קוטשנמולב ,הרטשמה-דקפמ תכשל לא רבעמ יל יתעקבה
 .קלתסמו זפוח היה ,הדועת לביקש ימ .תודועת היה קלַחמ .וילא ברקתהל ץמאתה דחא
 .הב םייולת םהייח וליאכ ,וז ריינ-תסיפ לא וכשמנ ראשה
 :ודיב יתזחא .ירבדל בל םש אלו ,קוטשנמולב לא יתרביד .ןחלושה לא יתקחדנ
 .אובל ינתיוויצ לומתא ,קוטשנמולב רמ --
 :אעמיק רהריה ,רּומח טבמ יב ןתנ
 .הדזּאמ ,םישדחה ןמ התא ,ןכא --
 טרס איצוהו ןורא לא שגינ .שיא וב היה אלש ,ינש רדחל ינסינכה .וירחא תכלל ינויצו םק
 .דוד-ןגמב רטועמ בוהצ
 .וטיגה ירטוש ודנע הלאכ םיטרס .טרסה תא יל טישוה -- !ךנימי לע טרסה תא דונע --
 :רמא דעור לוקב .םירוויח ויה וינפ
 ישנא וטיגה ךותל וסנכיי קוידב רשע העשב .םירבג םיפלא תרשע וטיגה ןמ ואצּי םויה --
 ולפי יאדווב .הדובעל םירבג םיכירצ םה .םויה ּונָאתִי אל םידלילו םישנל .םיניארקואו ס"ס
 ךל ןתא .הז טרס דונעת יכ -- אוה ךנעמל תושעל יתלוכיבש דיחיה רבדה .תונברק םג
 .וטיגב הרטשמה יניצק תודוקפ לכ תא אלמל ךילע אהי .םויה ךשמל רטושל היהתו ,רושיא
 .ךב תושעל המ ךכ-רחא הָארא ,םולשב הז םוי רובענ םא
 לכּוא אל ,יתוא ןבה -- .תונקספב יתרמא -- ,וטיג-רטושל םינפ םושב היהא אל --
 רשא ילרוג אהי .תוומל םליבוהלו םידוהי רחא ףודרל לכּוא אל .תוינוכמה לא םידוהי רורגל
 יתשא םע השעא המ יל רומא ,ךילא יל תחא השקב קר .וטיגב רטושל היהא אל ךא ,אהי
 ?ןַאיבחא ןכיה -- יתשא ,יתדלי ךא ,רתתסהל ךרד שפחא ימצע יל .יתבו
 ראשית ךתשא .תושעל יתלוכיב ןיא הזמ הלעמל .לצניהל דיחיה יוכיסה תא ךל יתתנ --
 .םלעיהל בייח התא ךא .ער לכ ןאכ הל הנּואי אל .תיבב
 .ינפ לעמ םירגינ םירק העיז יפטנ יכ יתשח רדחהמ יתאצישכ
 רשע העשב יכ העידיה וטיגב הצופנ קזבה תוריהמב .הלהבה הלדג עגרל עגרמ .עשת העשה
 .םירבג לע היהי דוצמה יכו ,םיניארקואו ס"ס ישנא וטיגה ךותל ודעצי
 לע תמייאמ הנכסה יכ ועדיש ,ונישנ .ןיטולחל עשי-ירסח ונייה ,ואב בורקמ םישדחה ,ונחנא
 ,םינמרגה לש םתונקדקד תא ונעדי .רתתסהל ךלנ יכ ונינפל וננחתהו יכבב וררימ ,םילעבה
 ...הערל םישנב ועגי אל ,םירבג ףוטחל ווטצנש רחאמש
 ןמ דוע םיצורפ םיתב ויה םש .היאנלאוואז בוחרל תכלל ונטלחה ,הרצק תוצעיתה רחאל
 .םהב ררוגתה אל שיאו תמדוקה היצקאה
 ונראשה ."רתיה-תויוכז ילעב" לש םהיתוחפשמ םע טארנדויה תיבב וראשנ ונידליו ונישנ
 .ונכלהו ונלש עוצקמה-ילעב תודועת תא םהידיב
 עבש ןמל טמאסטייבראה דיל תורושב םיכורע ובצינ םידוהי יפלא .רגוסמו רוגס היה וטיגה
 ירעשמ אציש םידוהי לש רּוט לכ .ךרדל תאצל םיינמרגה םיוולמה תדוקפל וכיחו רקובב
 .אלמה ונויז לע אבצ בצינ וטיגה תא הפיקהש ליתה רדגל ביבסמ .תונדפקב קדבנ וטיגה
 םיניוזמ ,בצקב ,סנּוכמ רדסב ודעצ .םיניארקואו ס"ס ישנא וטיגל וסנכנ רשע העשב קוידב
 יפלו ,טארנדויה רכיכל דע ועיגה .םיעלקמו םיעלקמ-תת ,םיבור ,הדלפ-תודסקב ,ברק לֶאכ
 ובצינש םירּוטה לכ .הירי-תונוכמ וביצה לבויה-רכיכב .ולוכ וטיגה ינפ-לע ורזפתה ,הדוקפ
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 -םוקמ לש הדועת ול התיה אלש ימ .היצקֶלֶסה התשענ ןאכ .הנָה ואבוה טמאסטייבראה דיל
 .הדובעל וחלשנו תורּושב ורדוס ,"םירשואמ"ה םע ונמנ תודועתה ילעב .דצב דמעוה הדובע
 .היצקאב לחּוה היצקֶלֶסה רמג םע
 םידוהי רורגל ,תונולחו תותלד שֶלתל םינמרגה וליחתה ,םידוהימ ונקורתנ תובוחרהש רחאמ

 .םוקמב וב הרונ -- והשלכ דגנחהש ימ .לבויה-רכיכל םליבוהלו ,םיתבה ךותמ
 םירקנּובבו תונילמב ורתתסהש םידוהי תולַגל םיחצורה ידיב ועייס םיידוהיה םירטושה
 -יתלב ןּוויכל וטיגה ןמ ואצוה ,רכיכב ואצמנ רבכש ,םידוהי יפלא .זוכירה-םוקמל םליבוהלו
 .עודי
 ,םידוהי םיפלא תרשע לש הסכימה תא אלמל םינמרגה ידיב הלע אל םיירהצה דעש [ןְויכ
 םינמרגה וליחתה ,ישוקב הלע םירקנובה יוליגו ,חטשה ינפ לעמ ומלענ םירבגה לכש םושמ
 םילוחה-יתבב םילוחה לכ .ורונ וטיגה לש הכאלמה-יתב ילעופ לכ .העורפ תינומה הדמשהב
 .ורונ םלוכ -- םהידיב לפנש ימ לכ ,םימותיה-תיבב םידליה ,לגסה םע דחי
 םיבר .םייורי םינקזו םידלי ,םישנ תויווג תורצחהו םיתבה ,תובוחרה ואלֶמ הלק העש ךות
 -ירופרפּו הרזעל-תואירק ,תוחנאו םימיא-תוקעז .םד לש תוילולשב ,השק םיעוצפ ובכש
 םעו ,שוליב-יבלכ םע םינמרג .םיללמואל הרזע טישוה אל שיא .ללחה תא ואלימ הסיסג
 רחא ּורתו תופָצרּג תוריק ורעריע .ףתרמ לכב ,גג-תיילע לכב ,תיב לכב וטטיח ,וטיגה-ירטוש
 .םוקמב וב הרונ הלגתנש ימ .םירתתסמ םידוהי
 תיבמ םישנאה לכ תא םינמרגה ואיצוה ברע תונפל .םויה ךישחהש דע ךשמנ םימדה חבט
 אלש בנגתה ימ עובקל ידכ ,תודועתה תא םיקדוב וליחתהו תורּושב םתוא ודימעה ,טארנדויה
 .דיב תודועתה םע המידק םיקחדנ וליחתה .םינושארה ןמ תויהל שקיב דחא לכ ...ןידכ
 תחת אבש ימ לכ ּוּפיה םיניארקואו םינמרג .תינרוחא ןומהה תא ופדה םיידוהיה םירטושה
 הָלה .קוטשנמולב ,וטיגה תרטשמ דקפמל אורקל הֶויצ ,רָאטכיר ,וטיגה טילש עיגה .םדי
 םישנאה .וב הריו ריקה לא דומעל רָאטכיר וילע דקפ ,חוודל םייסשמ .חווידו בצייתה
 .הז לע הז ולפנ םישנא .ץרה ןומהה לע שא הריטמה היריה-תנוכמ .טלמיהל וליחתה
 םדי וא םשאר ומירהש םיעוצפ .חורבל וחילצה םיטעמ קר .םיגורה האלמנ לבויה-רכיכ
 תא שא-תונושל ופטע תויריה רחאל .םתימהו םירודכ רורצ םהילע ךתינ דימ ,הרזע תשקבב
 וטיגה תא םיחצרמה ובזע שש העשב .םותיצהו םיתבה לע ןיזנב וקצי םינמרגה .לבויה-רכיכ
 .םד תתושה
 .םרבָש לדוגב ּוארו םיאובחמהו תונילמה ןמ םידוהי ואצי ,םיחצרמה תוקלתסה ירחא

 הָויצ ,ינלופ ידוהי ,ןייטשפא ,להנמה .הדובעה-תכשל דיל ,עוצקמ-ילעב תצובק ,ונבצייתה
 ליבשב דבועה לודג ךסּומ ,"ָאזנאה" ילעפמב דובענ יכ ריבסה .הרּושב דומעל ונילע
 קרמ ונל ןתי ,דובעל ביטינ םא יכ חיטבה ךסּומה שאר ,הנומאב דובעל ונילע .טכאמרָאווה
 .הנממו הדובעה לא תינוכמב ונליבויו םיירהצל
 ,םיכּועד םיללצכ םביבס םיכרתשמ םייחה .םיתמ םילטּומ תיב לכב .םיגורה אלמ ודוע וטיגה
 םיליטָמ .םיתמה ףוסיאב הגופה אלל םידבוע םיידוהיה םינרבקה .רוקמ םיאפוקו םיִבָעַר
 ,שפנ-ןויושב םילכתסמ ביבסמ םישנאה .םילגלג ינש לע תונטק תולגעב ,ץע יריזגכ ,םתוא
 ...םיעודג םיפנע תולגעה לא םיליטמ וליאכ
 ונל רוסאו -- ירָאה דצל ופרוצ ,וטיגהמ וקתונ תובוחר הברה .חבטה רחאל םצמטצנ וטיגה
 .םהב רובעל
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 ירה .םמתוח תא וב ּועבט אל וטיגה ייח .םייפתכ-בחר ןתרבג ,חפנה םהרבא -- ונתאמ דחא
 .ועוצקמבש בוטכ וינפל ךלה ומש .דימת ול היּוצמ התיה ותסנרפ .ולש בהזה-ידי תוכזב הז
 ,חַּפָמ םיעוקר םיפי םיחרפ תורּופס תוקד ךות ,ויתוילּוש ינש םע ,דגָנמ היה ןוצר תעשב
 ויה םיבשו-םירבוע .וז תבשחמ-תכאלמל האתשמ היה דחא לכו ,דיל דימ םירבוע ויה וללהו
 אל .ןבולמה לזרבה לע םהרבא לש ושיטפ תּומלהל ןזוא םיטַמו ולש החפַמה די-לע םירצענ
 .הניגנ לש בָרָע ןַמְל אלא ,הז היה לזרב לע שיטפ םלוה
 ,םהרבא ןנואתמ ,רישל ינלוכי דציכ .ושיטפב דבוע םהרבא ןיא ,קסנימל ררוצה סנכנש םוימ
 .תוינוכמ ןּוקיתב ,ךסומב אוה דבוע התע .הכוב בלהשכ
 אבחתה דציכ ,ודלי לע םהרבא ונל חס .ששה-ןב ,הק'םייח ונב תא תומורגה וידיב אוה קבוח
 ּוריו תיבה ךותל םיחצרמה וסנכנ רשאכ םג הגה עימשה אלו ,חבֶטה תעשב תיבה תבּוראב
 .ויניעמ תורגינ תועמדו ,ובל לא וצמַאמ םהרבא .םמָדְו לכה האר ,לכה עמש הק'םייח .ומאב
 ,דומלגה ,לודגה םותיה ינא .וישכע םימותי ונינש .וחצר יל'הרש יתב תא םג ,םיתמב םֶאה"
 דירפי אל חוכ םוש .יתא ךתוא חקא דימת .ךדבל ךבזעא אל בוש .טועפה םותיה ,ידלי ,התאו
 .וינתמ לע לבחב ףפילו יולב לודג ליעמב הפי ןבה תא ףטע אוהו ..."!וניניב דוע
 .הלודג הריכ הנשי םש .הדובעל עיגנ קר .ידלי ,ךל םחיו טעמ דוע ?הק'םייח ,ךל רק --
 .ךל םחיו שאב םיבבש ליטת

 .ומע דחי ירה ,הפסיא םא -- .ויתפש תובבוד -- ,ילש הק'םייח ,אוה הנורחאה יתמחנ --
 וראשנ וניצפח לכ .וטיגהמ הקתונ יתריד ?הלילה ןשינ ןכיה ךא .ודבל ונבזעא אל בוש
 ...רוקה רבוג דוע הלילבו .רוקמ דיערמ אוה ?דליה תא הסכא המב .הרידב
 ,אוהה רבָעבש תיבב עלבנו םואתפ םלעתנ ךיא ,ללכ ונַחבה אל .ושפנ לא םהרבא רביד ךכ
 הכימשו םשמ אצי עגר רחא .םוחתל ץוחמ אוה םויהו םידוהי וב ורד לומתא קרש םוקמ
 ...הלילה םַחִי הק'םייחל .החמשמ ונרק וינפ .ודיב
 :חצר-תמחב חירצמ ,רָאטכיר רֶאריפמרוטשרָאּבואה עתפל ץצ המדאל תחתמכ
 ?דודשל רוסאש עדוי ךניא ,םהוזמ ןודוהי ,התא --
 ,התמ םִָאה .רק ,הק'םייחל ,ידליל -- ,דיערמ ופוג לכו םהרבא ןנחתמ -- ,ןיצקה ינודא --
 קר .יל הרתונש הדיחיה יתמחנ אוה .ידלי תא תוסכל הכימש יתחקל .התרונ לומתא קר
 ,יליבשב אל .ילש יתרידמ הנשי הכימש רשאמ רתוי אל ,ןיצקה ינודא ,אנ-הַאר .הכימש
 ...הק'םייח ליבשב ,יל אנ-השרה .םידלי שי ףל םג ירה .ידלי ליבשב
 םתכ רתונ ,םיידוהיה םינרבקה ידי-לע חקלנ חפנה םהרבאש רחאל .ובל תא החליפ הירי
 ...דצב הללוגתה םדב תלאוגמ הנשיה הכימשהו ,המדאה לע שורק םודא

 תרתחמל םיפרטצמ ונא
 ןיא ךא ,תרתחמב םיחיסמ תיב לכב .רעיל םידוהי הכילומה תרתחמ-תעונת תלעופ וטיגב
 םירהזנ ונינפמ .ןילופמ םידוהיה ,ונל רבדה השק דוחייב .עגמב המע אובל דציכ עדוי שיא
 תוירזכאב םיסחייתמו וטיגה-תרטשמב םיתרשמ םיינלופה םידוהיה ןמ םיברש םושמ ,רתויב
 .היסולכואה לא
 וז הלאשב .תרתחמה לא עגמ ריחמ לכב אוצמל ,ינאו הלב ,ונטלחה הנורחאה היצקאה רחאל
 .לוכל ונייה םינוכנ -- ונייחב רבדה הלעי וליפאו .וניניעמ לכ םיזכורמ רשק תאיצמ לש
 איה הדיחיה ונתלצה .תוומל םינודינ וכותב םיכלהתמ ונאו ססוג וטיגה יכ לילעב וניאר
 .תואצות אלל ךא ,תרתחמה תובקע לע וניקחתה .רעיה לא עיגהלו וטיגה טויסמ ץלחיהל
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 טימהל לולע הזש ףא ,הדובעל םיאצוי םניא ןורדסמה רבָעמש ּונינָכש יכ יל רפיס דוד ינכש
 םירזוח לכהשכ ,ברע-תונפלו ,םילוענ תיבב םה םיבשוי ולוכ םויה לכ .תוומ-שנוע םהילע
 םירחאמש שיו ,הרהמ-דע םיקלתסמו םיאבש שי .םישנא םהילא אובל םיליחתמ ,הדובעמ
 .הצוחה םתאצב שרח םיקמוחו תוצח דע תבָש
 .תרתחמה םע הרושק תאזה החפשמהש יל היה ירב
 הלעבו הרש הריכבה תבה ודמע הלועפה שארב .לכה יל רווחתנ םידחא םימי רחאל ,ןכאו
 תויחקפ םייניע ,טקש-תלוטנ ,תרוחרחש ,30 תבכ תינניח השא -- הרש .דנאלוג ןועמש
 קרו ,ןואגבו תופיקזב תאשונ איה הפיה השאר תא .תורוחש תובגל תחתמ ןוחטבב תוטבינה
 רקיע-לכ תמלוה הניא הפיה התומד .ץרמ תעפוש איה .תובשחמב זכורמ ,דימת טּומק חצמה
 אצוי וניא םלועל .טקָשו יניצר םדא -- ןועמש הלעב .בערומה ,יּוודה ,ףגחסה וטיגה תא
 .םיבורק יניעמ םג ומצע עינצמ .ורדחמ
 תוצובק .עשי-ירסח ונייה תרתחמה םע עגמ ילב ךא .רעיל החירב תינכת םוקרל ונלחתה
 םע הרבדנ שיא 35 תב הצובק .ופסינ ןהישנא לכו ולשכנ ,תימצעה ןתמזויב ולעפש ,הברה
 האצי תינוכמהו ,ןכּומ היה לכהשכ .ךרע-ירבדו ףסכ ול ונתנ .רעיה לא םליבוי יכ יסור גהנ
 דיל .הקוריש בוחרב זוכירה-הנחמל ,ופאטסָאגל רשי הז לֶוּונמ םכילוה ,וטיגה ןמ םולשב
 .וחצרנ םלוכו ,םיניארקוא תייפונכ םאובל הניתמה רעשה
 ,תרתחמל ףרטצהל ינוצר לע רבדל יתלחתהשכ ,ירדחל היתנמזהו הרש לע יתמרעה דחא םוי
 .ךרדה תא הינפב יתמסח .תלדל הברקו ףרוע שיח התנפ
 ינאש םיבורמ םישדוח הז -- .ףקותב יתרמא -- ,ארימג דע יתוא עומשל תבייח ּתֶַא --
 חבט ונל יופצ םוי לכ .ומדב ססובתמ וטיגה .ויתגשה אל םויה דעו ,תרתחמה לא עגמ שפחמ
 לולע ,וישכע ימצע ליצא אל םא .ארימג דע ונתוא לסחל ידכ דבלב םידחא םימיב יד .שדח
 ינניא .הדזואבש היצקאב ופסינ יתוחאו יחא .הנורחאה היצקאב התפסינ יתדלי .רָחאַל ינא
 םוקנל ונא םיצור .הלָּב םג ןכו ,קשנ תאשל לגוסמו ינדוע ריעצ .םתומכ תּומל הצור
 ונא םיעדוי .עגמ ונא םישפחמ וטיגל ונאבש ןושארה םויה ןמל .םדא-ינבכ תּומלו םיחצרמב
 ונניא ,ונא םינלופ םידוהיש םושמ םולכ .רעיל םיכלוה םידוהיש ,תרתחמ תעונת תמייקש
 ?המקנ לוטיל םיאכז
 רחאל .הלמ לכ רחא בל-תמישב תבקוע איה יכ יתשח .דרּומ שארב יִרּבַד תע לכ הדמע הרש
 .היניעב תצינ ןומָא לש עבמו השאר הפקז ,הלק תוהש
 ינפמ םג רהזיהל ונא םיסונא ברה וננובאדל .ךירבד םינּפ יכ הָשַח ינא !התא ליח-ןב --
 ןומָא םינתונ םה .םעז רובעי דע ןיתמהל שי יכ םינימאמה םידוהי הברה וטיגב םנשי .םידוהי
 הלאכ םנשיו .ותומכ דוע ויהי אלו ןורחאה חבטה הז היה יכ םינמרגה םיחירפמש םיבזכב
 ונתשובל .רעיל תכלל םילגוסמ םניאש םינקזו בער-יזמ ,םילוח הברהו ,םלרוג םע ומילשהש
 הלודג הנכס ונב םיאור ולֶלהו ,שלופה םע הלועפ םיפתשמש הלאכ םג םנשי ונתפרחלו
 ירה .רהמ רתוי וטיגה לסוחי ,רעיה לא םידוהי תחרבה לשב ,ונללגב יכ םה םירובס .םמויקל
 תאז םישוע םה .רויש אלל ,ןיטולחל ונתוא לסחל רמוא ורמג רלטיה ינוירב .בזוכ ןובשח הז
 ןכל .ןרושַאל םהיתוינכת תא ונא םיעדוי .ללוש ונתוא ךילוהל ידכ ,תחא תבב אל ,הגרדהב
 ,םשמו תורעיל םידוהי רתויה לככ יאשחב איצוהל אלא ,וטיגב יולג דרמ ררועל אל ונטלחה
 הברהב תולודג ,תורעיב ,םשש ונא םירובס .תניוזמ המחלמ להנל ,םיסורה ונירבח םע דחי
 םינודינ לש קבאמ ,יוכיס-רסח קבאמ להנל אלא ונדיב ןיא וטיגב .ביואב תוכהל תויורשפאה
 חצרמה-שלופה שוריגב םודאה אבצה ידיב עייסל ,תורוצנו תולודג לועפל לכּונ םשו ,ןוילכל
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 תרתוימ הלמ לכ ,ריהז-יתלב השעמ לכ .רתויב םישק םיאנתב לועפל ונא םיסונא .ונתמדאמ
 ופאטסָאגה יפתרמב תוומל ונוע ,םירקי םירבח ,ונתאמ תורשע .ונישנא לע הָילכ םיטיממ
 ןיא ןיידע -- רעיב תויהל .הרּומח תּויאשחב תויחל ונתוא בייחמ הז .םידוהי םינישלמ לשב
 תושעל ןיא תוקיר םידיבש םושמ ,תניּוזמ תויהל תבייח רעיל תַמְלַשנה הצובק לכ .לכה הז
 !הגה לַא -- ךל ארקא אלש דע ךא .ןוגראה םע ךתוא רשקא .תונלבסב רזאתה .רעיב םג רבד
 ונייח .יפמ הגה איצוהל יתלוכי אל ,ישפנ-תאשמ תא ףוס-ףוס יתגשהש המהדתו רשוא בורמ
 .טלפמו אצומ אלל תוומל םינודינכ ונשגרה ,בלב ססוכ שואיה היה הכ דע .ךרע םהל קנעוה
 .םייחב ראשינ ףא אמשו ,חקְנ םקנ .םישבככ תומנ אל .והשלכ שואיה גפ וישכע

 .תלדה דיל יל הניתממ הרש תא יתאצמ ,הדובעה ןמ יבושב ,דחא םוי
 ,בל םישת לאו .ינשה רדחל דימ רובע -- .שרח יל הרמא -- ,עשתב ברעה ילא סנכיה --
 .רז והשימ םש היהי םא
 םירבג הביבסמו הריעצ השא הבשי הטימה לע .הרש לא יתסנכנ ,הדועיה העשב ,ברעב
 בל םישל ילב ,החישב הכישמהו תּודידיב ינתכריב השאה .הינפל יתוא הגיצה הרש .םידחא
 .יתוחכונל
 ובשיש םישנאה לע םירּורהז הליטהו דיבראק-תיששע הדמע הטימה לצאש הבית יבג לע
 הכורכ תחפטמו םירכיא-תוורפב השובל התיה .העימשהש הלמ לכ ועלבו השאה ביבס
 .הדָש חיר ,תּוננער העפָש .השארל
 .יב הטבמ הנתנ ,הירבד המייסשכ
 .תיבהמ יתרבח ,גרבסייו הינורב הבצינ יָנפל
 לש תרשקמה איה .בונאדיוק תורעיב בוזוטוק םש לע דודגה ישנא םע תינמנ איה וישכע
 .קסנימ וטיג םע הביטחה
 ,יקסני'צווארק ,קי'צנבור ,ןוקוא סדנהמה ,ןקזה ןמדלפ -- תרתחמה ירבח םיבוסמ הדי-לע
 ינאו ,הרש ,הנליוומ הנה העלקנש ןיול הרש .הנבומארבא היראמ האפורה דוע ופסונו .ןיגייפ
 .הלָּב םע
 הינורב .לתוכה יבג לע ונילצ תא םיאור ונא .שלח רוא הציפמ הנטקה דיבראקה תיששע
 :הרוצע המישנב םיתתוצמ לכה .בצמה תא הריבסמ ,טקשב תרבדמ
 םיטסישאפה .םייובש יפלא םירונ םוי"םוי .רלטיה יסגלק םיללותשמ שוביכה יחטשב ..."
 םמעז רקיע ךא .הינמרגב תּודבעל םילבּומ םירוענה-ינב .םהיבשות לע םירפכ םיפרוש
 תונטקה תורייעב .תילאטוט הדמשה יהוז .תידוהיה היסולכואה שאר לע םיצאנה םיכפוש
 -םיבלש םיחצרנ םידוהיה םש ,תולודגה םירעב םידדוב תואטיג וראשנ .םידוהיה לכ וחצרנ
 לכבו אטילב ,היסורולָאבב ,הניארקואב ךכ .תופגמו תולחמ ,בער ללותשמ תואטיגב .םיבלש
 תומדקתה .ביואה לש ויתוינכת ועלבתנו ,הבוטל יוניש לח תותיזחב .יצאנה שוביכה ירוזא
 ...םודאה אבצה לש תצרמנה תודגנתהל תודוה הלשכנ קזבה-תמחלמ .הרצענ רלטיה יסגלק
 ,וטיגב ,ןאכ םג .וילגרל תחתמ רעבי עקרקהש ,טק עְנרל וליפא ביואל חינהל אל :ונתמסיס
 הרבסה-תלועפ להנל שי .תוצובקה תא ןייזלו םיאת םיקהל ,םירבח יניערג ץרמב ןיכהל ךירצ
 ...הלבחה תולועפ ,םינזיטראפה ,ירמה תעונת לע םהל רפסל ,וטיגב םידוהיה ברקב
 ונמצע תא ליבגהל ונא םיסונא העש יפל .שיא 15 תב הצובק רעיל יתא חקָא הלילה ..."
 ילעב קר אלו ,םידוהי רתוי ןתינה לככ ליצהל איה ונתפיאש שאר ךא ,דבלב ברק-תוצובקב
 תנמ-לע ,םכב ןומָא לש הריוא וטיגב חפטל םכילע .םינקזו םישנ ,םידלי םג אלא ,יברק רשוכ
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 םכתא דומענ .תוריהמב לכה ןגראל ,םינומה רעיב טולקל לכּונו העשה עיגתשכ ,ּולכותש
 ,םכירשק תא רגשל וכרטצת םתַא םג .רעיה ןמ םירשק ואובי עובשב עובש ידמ .רידס רשקב
 םכילע ןכ .ץינָאוויאו יקובילאנ ,ולֶאס-ֶאיוראטס תורעיב םינזיטראפה ידודג םע עגמ ןיקתהל
 ."וטיגה ןמ םינומה תחירבלו םידוהי תלצהל םיכרד וסלפת ךכ .קצּולס רוזיאל םישנא חולשל
 ונילעש קשנה המ ,תּויאשחה תא ריבגהל דציכ ,תינוגראה הלועפה לע רבדל הפיסוה הינורב
 .הנבומארבא היראמו ןוקוא ,ןמדלפ החישב ופתתשה .םירבחה תולאשל הבישה .וגישהל
 תא ליבוהל ואצי יקסני'צווארקו הינורב .תוצח תעש התיה רבכ ,הבישיה תא ונמייסשכ
 .רעיל הצובקה
 ,םישדח םישנא לא ונעדוותה .לאוגלכ תוומל וניכיח דוע אל .ונייחל ןכות קנעוה התעמ
 יאנת .םייח-תקושתו ץרמ ,המזוי ,המיחל-תריוא ומשנ ולָלה .הכ דע ונרכהש הלאמ םינוש
 .שלופל םתאנש וריבגה ,םפרע תא ושקיה אלא ,םהידי תא ופיר אל םימויאה וטיגה
 ךותל ונכשמנ המ-ןמז ץקמ .תוזעונו הנכס-תובר תולטָמ םיעצבמ ,ברע-ברע םיקוסע ונייה
 .רעיו המיחל ךא ונמשנש ,ךכ ידכ הדובעה

 ןמזה תצורמב .הרומג תּויאשח לע ודיפקהש ,תוצובק-תוצובקל הקלחתנ תרתחמה תעונת
 םירוזאה םע עגמ םקּוה .ןירשימ-עגמ ןהל היה םהמעש םירוזאה יפל תוצובקה וקלחתנ
 יקובילאנ ,ולֶאס-ֶאיוראטס ,קצולס ,'ץיבוכּופ ,הדזּגא ,בונאדיוק לש :ןמקלד םיינזיטראפה
 וליפאו רוידה-תכשלב ,טמאסטייבראב ,וטיגה-תלהנימב ודבע ףא ונישנא .'ץינָאוויאו
 וא ובנג .ןוגראה יכרצל םאתהב ,םישנו םירבג ,וטיגל ץוחמ הדובעל ורדוס םהמ .הרטשמב
 םיינמרג םידָמ ,וידאר-יטלקַמ ,סופד-תויתואו סופד-תונוכמ ובחס .וטיגל והואיבהו קשנ ונק
 תובהלתהב התשענ הדובעה .לכה וקפיס ונירבחו ,תוגולפה ןמ תונמזה ועיגה .תופורתו
 .שפנ-תוריסמבו
 םיזורכ רואל איצוה ,רעיב ,ןכמ רחאלש ,םלש סופד-תיב וטיגל וחירבה ונלש סופדה-ילעופ
 םינותע ינש .ביואב המחלמל היסולכואה תא קיעזהש הלומעת-רמוחו םינולע ,םינועידיו
 ,"רכיאה לוק"ו "םודאה לגדה" ,תיסורולָאבה הפשב יקובילאנ תורעיב וספדוה םירידס
 רוזיאב תיטסינומוקה הגלפמה ריכזמ ,קּויראצו ,קסנימ-וטיג שיא ,ראילומס שרָה תכירעב
 .יצבלוטס
 ,הביתכ-תונוכמ הנידעה הקינכמה ידבוע ואיבה ,תיטסינומוקה הגלפמה דעו תנמזה יפל
 ךא .םייפגמ ואיבה םירלדנסה ,תושובחתו ןפג-רמצ ,תופורתו חותינ-ירישכמ -- םיאפורה
 .קשנ רוציי התיה םישנאה תיברמ תא הקיסעהש תירקיעה הדובעה
 לע תחקפמ התיה וז הדיחי .תינמרג הדיחיב תותרשמכ ודבעש םישנ תצובקל הפרוצ הַלָּב
 תפטוש ,תורחא םישנ םע דחי ,םש התיה הלָּב .םינמרגה ידיב לפנש יסור קשנ לש לודג ןסחמ
 -- המישמ הלטוה םישנה תצובק לע .קשנ הקָנמ יאנפה תועשבו ,םיסבכ תסבוכו תופצר
 .וטיגל איבהלו םיעלקמ-תתו םיבור יחירב ,םינומיר ,םירודכ ,קשנ בונגל
 ּונקתַה .רקיה קשנה ןמ המע האיבה ,הדובעה ןמ הבּושב ,םוי-םוי .הכלהכ הלעפ הלָּב
 םעפב םעפכ .םירודכה תא איבחהל הילע לקיש ידכ ,םידחוימ םייפגמו םייסנכמ הליבשב
 ,םיצעה תליבח תא םיקרפמ ונייהשכ ."הקסהל ?ע-יריזג תליבח" התיבה המע האיבמ התיה
 .םינומירו עלקמ-ירזיבא הכותמ םירשונ ויה
 תא .הליל-הליל ונרפָח תועובש השולש ךשמ .רָאקנוב תיינב ,ילעש הלטמה יולימל יתשגינ
 ונמרה יתטימל תחתמ .רצחבש הָורואלו ונתרידמ תקחורמ-אל רַאבל םיכפוש ונייה לוחה
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 רטמה תיצחמכ קחורמ .וקמוע הצחמְו םִיָנשּו ובחור רטמ ינש לע רטמ ינש ,רוב ונרפחו חול
 ונרפח ומוקמבו הז דומע ונקריפ .תיבה ןעשנ םהילעש ןבאה ידומעמ דחא היה רובה ןמ
 .קחודב וב רובעל לוכי דחא םדא קרש ןפואב ,היה רצ רבעַמה .ינש רָאקנובל הסינכ
 לע ,דייָנ דומע ּונבַצה וילא הסינכב .םיבקועמ םירטמ ינש ורועישש רוב היה ינשה רָאקנובה
 ןתינ יכ ותעד לע הלעמ שיא היה אל ,הסינכה םוקמב בצינ הז דומעשכ .לזרב-יספו םילגלג
 היהת ,הרטשמ וכותל סנכיתו ,ןושארה רָאקנובה הלגתי םאש ,היה ונבושיח .ומוקממ וטיסהל
 .ינשה רָאקנובב דימת רתסומ היה קשנה .דוע אלו ולוכ רָאקנובה והזש תענכושמ
 והשימ היה ןכמ רחאלו ,וטיגב והשיִא קשנה זכּור הליחת .שדח קשנ םילבקמ ונייה ברע לכ
 ,םינומיר לש תרכינ תומכ ןסחמב ונרבצ רצק ןמז ךות .ונילא קשנה תא ריבעמ ונרדח יריידמ
 .קשנ ונרגיש וטיגה תא הבזעש הצובק לכ םע .תופורת ,םיעלקמ-תת ,םיבור יחירב ,םירודכ
 .תורעיל תונורודה תא וריבעה םיאצויה ליבשב ורפת וניטייחש םידחוימ םילימרתב
 םג אלא ,ומצע קשנה חירבמל קר אל תונכסבו םיישקב התיה הכורכ וטיגל קשנה תחרבה
 ויה רתויב תופוכת ךא .םידוהי םירטוש וטיגה ירעשב םוי"םוי ודמע ליגרכ .ולוכ וטיגל
 ירוט תא םיקדובו רָאטכיר רָאריפמרוטשרָאבוא םע ופאטסָאג ישנא םג עתפב םיעיפומ
 -תוכמב הֶנּולְמ התיה תרוקיבה .תונברק םילפונ ויה םוי ותוא .הדובעמ םירזוחה םידוהיה
 היה -- ולזמ ול קחיש םאו .םלועל דוע רזח אלו רסאמל חקלנ ,ןוזמ ולצא אצמנש ימ .חצר
 םשאנהו ,הרושב רדתסמ םידוהיה רּוט .רתלאל עצבתמ היה הז שנוע .דבלב תוקלמב אצוי
 קיזחמ וטיגה ירטושמ דחא .השא אוהש ןיבו רבג אוהש ןיב ,ויסנכמ תא וידי ומב לשלשמ
 .תוקלמ םישימח וא םישולש ,םירשע -- חצרמה תדוקפכ ,לוגרפב הקלַמ ינשהו ,ןברקב
 .םיחנוצו םיפלעתמ ויה םיקלּומה תיברמ .תוקלמה תא ומצעב תונמל בייח הקלּומה
 םירשק םידלי .רעשה לא ברָע-ברֶע התפֶצש תדחוימ הצובק ונעבק ,הנכסה ינפ תא םדקל ידכ
 .וטיגה ירעש דיל םינמרגה תעפוה לע הדובעה-תומוקמב ונישנאל עידוהל םיאצוי ויה ונלש
 ואשנ םידוהיו ,ורחיא םידליהש עריא .תוקיר םיידיב אובל םהילעש ונישנא ועדי הזכ הרקמב
 וניע םישדוחו תועובש .ופאטסָאג יפתרמב תוומל ונועו ורסאנ םירבח .וטיגל קשנ םמע
 ,תומולהמה ןמ וליחכה תופוגה .םהיניע ורקינ ,םהיתועבצא לעמ םהינרופיצ ושלית ,םתוא
 תוומל וכלה .שיא וריגסה אל ,םהיפמ הגה ואיצוה אל ךא ,םייח-חור אלב וחנצ םישנאה
 .ךופשה םמד תמקנ ומקני םייחב םיראשנהש הרכהב
 .הנלאוואז בוחרמ ונלש דחא ריעצ ספתנ .ורבשנו ופאטסָאגה ייוניעב ודמע אל דבלב םידדוב
 ,ברעב .תיב ותואב ומע ּורָדשו ךייתשנ הילאש םירבח לש הנטק הצובק לע קר עדי אוה
 ואיצוה ,תיבה תא ופיקה ,ס"ס ישנא םע תוינוכמ וכותל ועיגה ,םדאמ ןקורתה רבכ וטיגהשכ
 ודקפשכ .תומרומ םהידישכ ריקה לא םלוכ תא ודימעה ,הצוחה םישנאה תא תויריבו תוכמב
 .חצר-תוכמ ותוכהל וליחתה .קתש ,וירבח םה ימ עיבצהל רוחבה לע
 ! םכתא גישת םקנה די ,םיחצרמ ,ּורכז .שיא םכל רוסמא אל ךא -- ,קעצ -- ,יב ּורי --
 היה תיבהשכ .וירבע לכמ תיבה תא ותיצה ןכמ רחאל .םישנאה לע שאב וחתפ םינמרגה
 .תובהלב ופסינ ,תיבב םייובח ויהש ,ונירבחמ השימח .וטיגה תא ובזע ,תובהל ףופא
 םידגבו קשנ םירבוצ ויה םש .ץייזלטיז קילַאו םשארבו רעונ-ינב וזכרתה היאבוקמַאז בוחרב
 םיידיב תאצל םישנאל וארקו תיבה תא ופיקה ופאטסָאגה ישנא ,רעיל האיציה תארקל
 -יתלבה תוחוכה ןיב ברקה ,םינומירב םידיוצמ ויה םיריעצה רשע"םינש ,זז אל שיא .תומרומ
 .ופסינ םיריעצה לכ ,הכורא העש ךשמנ םיווש
 .וטיגה ךותמ קסנימ ידוהי לש הרובג-ברק הז היה
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 תא שדַחל :התיה התע תירקיעה ונתמישמ .ושומישב םישנא ןמאלו קשנ רצייל ונכשמה
 םע רשק םקּוה רצק ןמז ךות .1לָאס-ָאיוראטס תורעיל ונירשק תא ונרגיש .רעיה םע עגמה
 -ייובשו קסנימ יבשותמ םיבר ואצמנ וז הביטחב .תורעיב המקַָמתהש "ןילאטס" תביטח
 ,וקנָאזנַג ןוימָאס רויאמה היה םהמ דחא .וטיגה םע ןירשימ-עגמ םהל היהש רבעשל המחלמ
 ,וטיגהמ הידוהי הרענו ,הקוריש בוחרבש קסנימב זוכירה-הנחמב שובח היהש יניארקוא
 לש תיבחב והואיצוה הנחמב ודבעש וטיג-ידוהי .הנחמהמ ותחירב תא הנגריא ,השאטאנ
 ,"וקנראמונופ" םש לע הביטחה דקפמ ןכמ רחאל היה וקנָאזנָנ .יִאדו תווממ והוליצהו הפשא
 .םידוהי הברה ותביטחל לביקו
 ןמז רתתסה ,םייובשה הנחממ חרבשכ .בולאדיאק יאלוקינ םג היה "ןילאטס" תביטחב
 דקפמ ןכמ רחאל היה בולאדיאק .רעיל ךלהש דע היפאמב דבע וטיגב .קסנימ-וטיגב ךשוממ
 .דודג
 תביטח תא .קסנימ-וטיגל ןירשימב תוכייש םהל התיה םידקפמו םינזיטראפ תורשע
 ."תיאקסנימה םינאזיטראפה תביטח" םשב וניכ םנמא "ןילאטס"
 תוביטח עברא ונח םש .ץינָאוויאו יקובילאנ תורעי לא האלה עגמה ךשמנ ולֶאסדֶאיוראטסמ
 תביטח .םירטמוליק תואמ לש חטש לע הערתשה ןתוליעפש ,בטיה תושומח תוינזיטראפ
 תורעיב -- ינשה הקלחו ,ץינָאוויא תורעיב הנח דחאה הקלח :םיינשל הקלחנ "ןילאטס"
 .קסניממ רטמוליק 20 ךלהמ ,ולֶאס-ֶאיוראטס
 ,קי'צנבור ,ןירוז םירבחה :קסנימ-וטיגמ הנושארה םידוהיה תצובק האב "ןילאטס" תביטחל
 םישנא תחילש לש תינתחדק הדובעב לחוהו ץימא רשק עבקנ דימ .דועו ץישפיל השרבא
 ּולֶאסֶאיוראטס תורעיל ורבעוה רצק ןמז ךות .תוצובק םיחלוש ונייה הליל לכ טעמכ .רעיל
 .םידוהי תואמ המכ
 .ןורחאה םטלפמ תא הב ואר םידוהי .רתויב ףעוסמ ןוגרַאל התיה וטיגב תרתחמה תעונת
 ליצהל דציכ הלאשה הדמע ירהש ,וטיגה ןמ תינומה החירב לש עצבמל תשגל ונייה םיבייח
 לבקל ונילע היה ךכל .ףטו םינקז ,םישנ םג אלא ,בְרְקל םירשכומ תוריעצו םיריעצ קר אל
 .תורעיב ינזיטראפה הטָמה לש ותמכסה תא
 -לע רסמ אוה .ברקל ךּורדו ליעפ ןזיטראפ היה ,"ןילאטס" תביטחב ,רעיב לעפ רבכש ,ןירוז
 -הנחמ תמקה רבדב בָשיִנרָא'צ ןוטאלפ רויאמ-לארנגה םע םכסה ידיל אב יכ ,ונלש רשק ידי
 םינזיטראפ ידודג לש םתוסחל םינותנ ויהיש ,יברק רשוכ ילוטנ םישנא לש ידוהי תוחפשמ
 .יקובילאנ תורעיב
 .רקי עגר לכ יכ ,יוחיד אלל ,ןירוז בתכ ,םידוהי וחליש
 םירבח תצובק ןירוז תרזעל דימ רגשל טילחה תרתחמה הטַמ .הבר החמשב הלבקתנ וז העידי
 .וטיגהמ םידוהיה תלבק תא ונגראיש םייארחא
 .םירחאו יקסני'צווארק ,ראילומס שרה ,ןמדלפ םוחנ םירבחה ואצי הנושארה הצובקה םע
 ,םידלי השולש םהמע וחקל םה .השארב ודמעו תרתחמה ינגראמ ויה הלאה םירבחה תשולש
 .וטיגה םע םיישארה םירשקה ןכמ רחאל ושענש
 תורעיב וסיסבש ,"וקנָמוכראפ" םש לע הצחמל-ידוהי דודג םקּוה ,רעיל םעיגה םע
 הצובק קר .יקובילאנ תורעיל רבע ןירוז לש ודוקיפב תוחפשמה"הנחמ .ולֶאס-ָאיוראטס
 .וטיגה ןמ םידוהיה תא טולקל ידכ ,ולָאס-ֶאיוראטסב הראשנ הנטק
 :תאז ךא םיעבות ויה ,וטיגל םירזוח ויה םירשקהש תמיא לכ .רעיה םע קודה רשק םקּוה
 !קשנו םידוהי וחליש
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 םעו ,וטיגל חרבוה קשנ הברה .רעיל םידוהי וריבעה םידליה-םירשקה .תצרמנ הלועפ החתפנ
 .רעיל ותוא םיריבעמ ונייה תואצויה תוצובקה
 םע עגמב אובל ןהידיב הלעש ילבמ ,ןמצע תעד לע רעיל וכלהש ,"תויארפ" תוצובק םג ומק
 ןוויכה לאו ,וטיגב רתויב ירלופופ היה הז םָש .ולֶאס-ֶאיוראטס :ועדי דבלב תאז ךא .ןוגרַאה
 .לוכה התע וכשמנ הזה

 לכ ,רענו ןקז וחרב .הדובעה תומוקממ רעיל םיחרוב ויה וטיגה םוחתל ץוחמ ודבעש םידוהי
 תורעיל ,תיהבא הגַאדב ,םריבעמו םיאבה תא לבקמ היה ןירוז .ץרמו חוכ ול היהש ימ
 .יקובילאנ
 תרתחמל הריהנה .תוארוהו םיקיודמ תונובשחו-םיניד ונילא ועיגה עובשב שולש"םיימעפ
 םמוי ,שונא חוכמ הלעמלש תורזאתהב ונלעפ .רעיל חלשנש ידוהי לכ םע הכלהו הרבג
 ,הקחד העשה יכ ,תופייע לע ןנואתה אל שיא .תרתחמב -- הלילו ,הדובעה-תומוקמב --
 .וטיגה ןמ םידוהי רתויו רתוי איצוהל :תחא הרטמ ךא ונל התיה .ונחתפל ץבֶר תוומהו
 תא וטַאהש תושדח תוריזג וטיגה לע וכתינ עתפו .החלצהב הלועפה הלהנתה שדוחמ הלעמל
 אל םה ךא .תורעיל םידוהי תריהנ לעו ונתוליעפ לע תועידי ועיגה ופאטסָאגל .ונתדובע בצק
 .וניתובקע לע תולעל וחילצה
 לּבַחל תנמ-לע ודיבש לכ השע ,תידוהיה הרטשמב עייתסנש ,רָאטכיר רֶאריפמרוטשרַָאבוא
 אל -- רסאנש ימו .םירסאמו םישופיח וכרענ םוי םוי .רימחה וטיגב רטשמה .ונתדובעב
 .םלועל דוע רזח
 -םוקמל דמציהל בייח וטיגב ידוהי לכ .היסולכואה לש תקיודמ המשרה לע הדוקפ האצי
 רפסמב ןמוסי תיב לכ .םוקמב וב הָרִיִי -- םירוגמ-םוקמ אלב אצמייש ידוהי .םירוגמ
 דב תסיפ לע ספדומ רפסמהשכ ,ףתכהו הזחה לע תיבה רפסמ תא ואשי תיבה ירדו ,ףטוש
 ,'א םוי לכ .התימ וניד -- רפסמה תא אשי אלש ימ .בוהצה יאלטל תחתמ ,רוחש עבצב ןבל
 לכ ּורָיְי ,םיריידה דחא רדעיי םא .דקפימל לבויה-רכיכב וטיגה ירד וסנכתי ,רקובב 10 העשב
 .תיבה ירייד
 תוירחא ליטהלו וטיגה תייסולכוא לש תקיודמ תרוקיב םמצעל חיטבהל םינמרגה ושקיב ךכב
 הטקש הנתמַהו הענכה ,תונתייצ ונילע תופכל :התיה המגמה .תיבו תיב לכ לע תיצוביק
 ןוגרַא םג רבשיי ,המיא לטות וטיגה לע םאו .ונייד וניִיָח יכ וקספי םיחצרמהש דע ,תוומל
 | .תרתחמה
 280 וררוגתה וב .בוקדובוא בוחרב 148 'סמ תיבה לא הנוּוכ הנושארה ןישנועה-תלועפ
 .םידוהי
 םיניוזמ ,םיריעצ םלוכ ,רעיל שיא הרשע תב הצובק ונחלש םייעובש תב הקספה רחאל
 ברק שטינ .ינמרג בראמב ולקתנ ריעה ןמ םידחא םירטמוליק ךלהמ .ברקל םירשכומ ,בטיה
 השיש ,ונישנאמ השולש וגרהנ ,ברקה לש ומוכיסב .תצרמנ תודגנתה וליג םירוחבה .רמ
 יפתרמב םינמרגה ותוא וניע םימי עובש .יח ספתנ דחאו וטיגל רוזחלו חורבל וחילצה
 -תיב לש רפסמה היה המ -- ויפמ איצוהל וחילצה תאז קרו .שיא רסמ אל אוה .ופאטסָאגה
 .148 'סמ תיבה ירד ופסנ ךכ .וירוגמ
 לכ .שאב חתפ עלקמ ,הצוחה םיריידה לכ תא ושריג ,תיבה תא ס"ס ישנא ופיקה הלילב
 .ורונ םישנאה
 תויווג ומרענ בוחרה ךרוא לכל .ןוסאה לדוג תא וניניעב וניאר ,הדובעל ונאצישכ רקובב
 .לצינ אל שיא .םישנו םירבג לש תויורי
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 .בוחרה ךרואל רגינש שורקה םדה תא םילודג םיאטאטמב ואטאיט תוידוהי םישנ

 םדא לכ .ונתולועפב תויאשחה תא רתוי דוע ונרבגה .ונימחול ידי ופיר אל םימדה תוערואמ

 .רטפנכ טארנדויב ותוא ונמשר רעיל ןכ ירחא ונחלשש

 אב רָאטכיר קיתווה חצרמה םוקמב .וטיגה לע הנוממה תא ופילחה םינמרגה
 .םימד-תוכיפשב דימ לחה שדחה חצרמה .הניוומ ָאּביר רָאריפמרוטשרָאבוא
 .תומדוקה תויצקאב ופסינ םהירוה .10-5 ינב םידלי תואמ המכ ובו םימותי-תיב וטיגב היה
 .הדובעל תכלל הנלכות ןעמל ,ןהידלי תא הנה וסינכה ורונ ןהילעבש תוהמא
 תא ס"ס ישנא ופיקה ָאּביר תדוקפ יפל .ס"ס תגולפ וטיגה ךותל העיספה םיירהצב דחא םוי
 -תדועס תעשב הז היה .םהיכנחמו םידליה לכב תוומל ּוריו המינפ וסנכנ ,םימותיה-תיב
 הגימצו הרוחש רביק-תפ -- הלדה םתחורא תא ולכאו תונחלושל ובסה םידליה .םירהצה
 .םימב םילשובמ םיסירג לפסו
 -הזחמ .םימותיה-תיב לא ונכלה .םידליה חצר לע ונל עדונ ,הדובעהמ ברע-תונפל ונרזחשכ
 ביבס םד תוילולשב םילטומ ,תלוגלוג-יחולפ ,םהיכנחמו םידלי .וניניעל הלגנ םימיא
 -רדחב .קסר"ירודכב ורונ עשיה-ירסח םידליה .תונולחה לצא ,םילספסה לע ,תונחלושה
 .םיחצרמה ינפמ אבחתהל םידליה וצר הנָה .וז יבג לע וז תויווגה ומרענ יללכה הנישה

 ןהידלי רבעב וסינכהש תוהמא .ןוסאה תא וכיבו םימותיה-תיב ביבס ודמע םישנא תואמ
 .הרמ וחפייתהו תויווגה לע םדב תולבּוטמ וצבר ,םימותיה-תיבל
 ןמ םידוהי תאצוהב בצקה תא ריבגהל ונטלחה .רצונש בצמב ןודל ,הרש לצא ונסנכתנ ברעב
 .וטיגב דגנ-תלועפב חותפל ןיא םינפ-םושב .םידליל שדקות תדחוימ בל-תמושת .וטיגה
 םוחלל אלא ,הרובגב לופיל הנניא ונתרטמ .ביואב םוחלל וניתויורשפא המכ יפ תולודג רעיב
 לועפל ונילע ,וטיגב ,ןאכ .םקונל היהי רעיל וטיגה ןמ אצּויש ידוהי לכ .םיחצרמב המרֶח דע
 בשחיי הטמה תעד לע אלש וטיגב השעמ לכ .תטלחומ תימצע הטילש ךות ,חור-רוקב
 .הרטמה תמשגהב הלבַחל ,היצקובורפל
 .רוריט לש שדח לג ומע איבה םוי לכ .הקספ אל םימדה תוכיפש
 .טכאמרַָאווה יכרצל ,תּוטייחה תקלחמב םישנ תורשע המכ ודבע "רבוטקוא" תשורחה-תיבב
 םישנה ורחיא םעפ .קסנימב האופרל ןוכמה לש רבעשל-תויטנדוטס בור-יפ-לע ולא ויה
 תצובק העיגה דימ .ופאטסָאגל ןפליט ,ינמרג ,תשורחה-תיב להנמ .הדובעל תוקד רשעב
 רֶאריפמרוטשרַאבואה עיגה םיירהצב .וטיגל תורוחבה תא הריזחהו םיניארקואו ס"ס ישנא
 שאב וחתפ םייניארקוא םינוירב .ןהב תורילו לבויה-רכיכל םישנה תא איצוהל דקפ ,ָאּביר
 .םישנהו תורוחבה לכ תא ולטקו
 טארנדויה תיב לתוכ לעו ,וז יבג לע וז תולטומ ןהיתופוג ויה ןיידע ,הדובעהמ ונרזחשכ
 .הדובעל רחאיש םדא לכל השעיי ךכ :הזרכ הססונתה
 ינש לא ועיספה ָאביר םע דחיב .וטיגל םיניארקואה תייפונכ העיגה בוש םיירהצב תרחמל
 לכב ורי .םתוא ופיקהו ,םיינמרגה םידוהיה לשו םייסורה םידוהיה לש ,וטיגבש םילוחה-יתב
 ואצמנש םידבועה-רבחו םיאפורה לכ ורונ םילוחה םע דחאכ .תוטימב ובכשש םילוחה
 .םילוחה-יתבב
 שדח םידבוע-רבח עובקלו םילוחה-יתב תא תוקנל דקפו טארנדויל ָאּביר סנכנ הגירהה רחאל
 .םישדח םילוח לבקיש
 .תויניצב חצרמה ריבסה -- םיליפט אלא םילוח ויה אל וללה --
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 םוי-םוי ,םישדח תונברק םוי-םוי .תיב לכ ּוטע תּורדקו לבָא .וטיגה תא ועזעיז תוחיצרה
 .השדח םימד-תוכיפש
 דוחייב .םיחצרמה תורישל ובצייתנש ,םידוהי םידגוב ואצמנ הלאה םימדה ימי םצעב
 .ןייטשניינּג ןייטשפא ,ןילופמ ועיגהש םיטילפ ,םתדיגב תּולפשב םייָנש ונייטצה
 ידָמ אלא םידגובל םהל ורסח אל .וטיגב םימיִא וכליה ,ןייטשנייוּו ןייטשפָא ,תומשה ינש
 םינכוס וסייג .וטיגה-תרטשמ דיל םיעָצבמ-רודמ ומיקה ָאביר חצרמה םע דחיב .ס"ס
 לכ ופאטסָאגל ורסמו ונמויק לע ועדי .תרתחמה תלועפ תא ןגראמ ימ שולבל ידכ םינישלמו
 אל שיא .היסולכואה לע ויה םיאּונש .וניתובקע לע ןירשימב ולע אל בורל .םהל עדונש טרפ
 .םה-םהישנא דבלמ ,םהמע עגמב אב
 ודבע וללה .וטיגה ןונגנמ לש הקלחמ לכב ,הרטשמב ,רוידה תכשלב ונלשמ םישנא ונל ויה
 אל הבושח התיה םתדובע ךא ,םידגובל וטיגב םּובשח תאז דבלמ ,רועיש-ןיאל םישק םיאנתב
 ונתלועפב ךישמהל ונלוכי םהל תודוה .רעיל םתחילשו םישנא סויגמ וא קשנ רוציימ תוחפ
 .תושק תולקת אלל
 להנמ .הרעיה םיאצוילו תרתחמה ןוגראל ותרזע אולמ ןתנ ,טארנדויה ר"וי ,ןיקשומ והילא
 רוידה תקלחמ להנמ ,יקסנַרבְרְס הרטשמה דקפמ ,רצידור טארנדויה לש תילכלכה הקלחמה
 ,תרתחמה ןוגרא לש יזכרמה ןיערגה םע םירשקב ודמע ןידלוג וטיגב תואנדסה להנמו יקסלוד
 וגאד ןידלוגו רצידור .םינמרגה םע םעגמ ךות ושכרש תונמיהמ תועידי ונל וקפיס םה
 ידכ ,תרתחמהמ םירבח הרטשמל סינכה יקסנרברס .תומחולה תודיחיל םיילענלו שובלל
 .תופיוזמ תוהז-תודועתו תויאשח תוריד קפיס יקסלוד .וניתולועפב ונל ועייסיש
 ידוהי ררחשיש ינמרג ןיצק דחשל ןויסנ תמשאב ופאטסָאגה ידיב חצרנ ןיקשומ והילא
 .הפי השמ הנמתנ ןיקשומ םוקמב .רצעממ
 וקפיס םה .תרתחמה םע קּודה הלועפ-ףותישב ודבעש םיאפורה ידי-לע הנתינ הבר הרזע
 ואבוה וטיגלש םירקמ ויה .וטיגה תא הבזעש הצובק לכ םע רעיל ורגושש תופורת
 וחלשנו ומילחהש דע םתוא וריתסה ,םהב ולפיט םיאפורהו ,םידוהי-אל םיעוצפ םינזיטראפ
 .יברק רשוכב םהשכ ,רעיל בוש
 בערהמ האצותכ ,תופיגמ וטיגב וצרפשכ םיאפורה לש תוירחאהו הדובעה סמוע לדג רתויב
 ודבע םיאפורה .םיליהבמ םירועישב תוומ ערזש ,ןטבה-סופיט דוחייבו ,םישקה םיאנתהמו
 ץורפת םא יכ ומייאש ,םינמרגהמ הלחמה רבד תא םילעהל וצלאנ םגו ,םהיתוחוכל לעמ
 .םימד-ץחרמ וב וכרעי ,וטיגב הפיגמ
 שפנ-תוריסמב ורזע םילוחה-תיבב םידבועה לגס לכ םג אלא ,דבלב םיאפורה אלו
 דוחייב .רעיל םתחילשלו םישנא ןוגראל ושע םגו ,הפּוחסהו היּוודה וטיגה תייסולכואל
 ותרזעב .קילוק ר"ד םשארבו ,ןוזרָאק ,'ץיבורפלא ,רָאקיציביז ,ןיקנימ םיאפורה ונייטצה
 .תרתחמה לש יזכרמה שגפמה-םוקמל וטיגה לש םילוחה-תיב היהנ קילוק ר"ד לש הליעפה
 לודגה םדחפ לשב ,ןאכל ואובי אל םינמרגה יכ ונכרעה .הטמה תכשוממ הפוקת אצמנ ןאכ
 .ונירבחל םיחטבמ-םוקמ ןאכ היה הזכ ןפואב .תוקבדימ תולחממ

 וטיגב םינזיטראפ-םידלי
 לש ךרד םעפ לכ ושע ,רעיל םישנא עובשב תודחא םימעפ וכילוה םירשקה-ונידלי תשולש
 םהש דיקפתה ינּויח המו םהילע תמייאמה הנכסה המ ועדי םה .בושו ךולה רטמוליק 0
 .וטיגה-ייח לש רמו ךשוממ ןויסנ ילעב ,םינובנ םידלי הלא ויה .םיאלממ
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 ךיא ,טרפ לכ םירפסמ ויה .חורה-תוממורתהו קופיס תועיבמ םהינפ ויה ,רעיה ןמ םתריזחב
 ש"ד םירסומ ויה .םישנאה ופרוצ םידודג הזיאל ,םישדחה תצובק הנגראתנ ךיא ,ךרדה הרבע
 .םירחאו ןירוז ,ראילומס ,ןמדלפמ
 יוצמ ,יקובילאנ תורעיב ,ןירוז לש תוחפשמה-הנחממ קחרה אלש ,העידיה תא ונל ואיבה םה
 דמוע !שארב .ברעמה ירוזאבש תואטיגה ןמ וחרבש םידוהי לש לודג תוחפשמ"הנחמ דוע
 תושקנתמה ברק-תוצובק ןנשי יקסלָּב לש תוחפשמה-הנחמבש ,ורפיס ןכ .יקסלָּב היבוט
 הלא תוח"וד .םידליה ירבד תא תובהלתהב ונייה םיעלוב .תוינמרגה תוריישב החלצהב
 .שממ לש השעמ ונא םישוע יכ ונשַח .ונתוליעפ ךשמהל ץרמו חוכ ונל וקינעה
 םג וטיגה ןמ ואיצוה ,םידוהי תואמ לע ףסונ .רעיה םע םיירקיעה ונירשק ויה םידליה תשולש
 דימת םיניוזמ ויה וטיגל םאובב .יראה רוזיאב תובושח תולטמ ועציב ןכ .םיאפור הברה
 םתדובע ושע .הלקת לש הרקמב ,םיחצרמה ידיב םייח לופיל אלש ידכ ,םינועט םיחדקאב
 םתוח תא םמצע לעמ ורעינ רבכ .העש לכ םהל ברא תוומהש ףא ,הלהב אלל ,תונמאנב
 תוארוה יפל ,הרומח תעמשמ ךות ודבע .ונממ ונררחתשנ אל ןיידע ונחנאש דחפה תא ,וטיגה
 .םידודגה ידקפמו ונלש הטַמה
 .יקסנבילוק הק'דודו רֶאמאה הקנאב ,ןוטסרָאפ יל'המיס :םה םירוביגה םידליה תשולש
 -תומוג תוצצ הרבָדב .האנ לגלגס םינפ-רתסלק .'י-'ט תבכ התוזח ךא ,ב"י תב הדלי ,יל'המיס
 .הקומע הגות תנכוש תולוכתה תולודגה היניעב .הלעמ יפלכ בברושמ ףאה .הייחלב ןח
 לש המא ,הילא התוא הלטנ הרש .1941 רבמבונב העבשב ,הנושארה היצקאב ורונ הירוה
 "אמא" הדליה הל הארק םנמאו .תב םעכ הדליה םע הכלהתה הרש .התוער התיה יל'המיס
 .הילע הקפרתהו
 ונייהשכ .הל השק התיה אל הלטַמ םוש .דואמ הצימאו הלקנ-לע תאצמתמ ,התיה תיחקפ
 ויה תוריהבה היתובג .תוארוהל תתתוצמ ,בל-תמישב ,שרֶח התיה דיקפת הילע םיליטמ
 .הלמ ריסחהל אלב ,הל רמאנש המ לע תרזוח התיה .זכורמ בשקה ,תוצווכתמ
 ויה" :תרמוא התיה דימת .הליעמל תחתמ דחוימב רפותמ סיכב הקיזחה ןטקה החדקא תא
 ,הרבדבו ."ינעמל ריתוא ןורחאה רודכה תא .יבשב היח יתוא וחקי אל "םיצירפ"ה ,םיחוטב
 .הבל לא חדקאה תא תצמאמ התיה
 תאצויו וטיגה לש ליתה-יטוחל תחתמ תקמוח יל'המיס התיה םיגלשומו םירק ףרוח ילילב
 שוח הזיאב .ןימלעה-תיב ךרד ,הלילב השוע התיה וטיגל הרזח הכרד תא םג .הלטמ עוציבל
 םינמרג ,וטיגל תשגל הלכי אלש עריא םיתעל .ואל וא תינדפק הרימשה םא הניחבה יומס
 זא הנל התיה .היפב תודבכנ תושדחש םושמ ,התצר אל ןכתסהלו ,ותבריקב וטטוש ידמ םיבר
 ,הדובעמ וטיגל םידוהיה בוש םע ,ברע-תונפל קרו ,תרחמה םוי לכ הניתממ ,הברוחב
 רוע דע הבוטר ,האופק -- וטיגל תסנכנו בוהצה יאלטה תא הדימצמ ,רּוטל יאשחב תבנגתמ
 .הזכ םויו הזכ הליל רחאל ,הבערו היתומצע
 םידוהי תורשע המכ הירחאו שארב תדעוצ איה .חיש לכ ,חדנ ליבש לכ הריכה יל'המיס
 ולֶאסֶאיוראטסל קסנימ-וטיגמ ךרדה תא התשע םימעפ תורשע .רעיל היתובקָעב םיכלוהה
 םירגובה הירבח םע דחא םכש רעיב המיחלה-יעצבמב הפתתשה וטיגה לוסיח רחאל .הרזחו
 .םינזיטראפה --
 םינייטצמ םינזיטראפ הברה םע אתווצב יל'המיס הדעצ ,1944 ץיקב ,שלופה שוריג רחאל
 הגרדב "תדלומה-תמחלמב ןזיטראפ" לש ףסכ-רוטיע .קסנימב לודגה יגיגחה דעצמב
 .הזָח לע ץצונתה הנושאר
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 ,בוחר ותואב ודלונ .רפסה-תיב ימימ דוע םה םירבח דמצ ,ג"י ינב םידלי ,הק'דודו הקנאב
 ויה תובאה םג .דיתעה לע תומולח ומקרו םירועיש וניכה וידחי ,םירָאנויפל וכנחתנ וידחי
 ,תיסיסע תיאקסנימ שידיי ויה םירבדמ .םיבוט םידימלת ויהש םהינבמ תחנ ּוורו םידדּוימ
 .שממ םהיתובאכ
 רהמ אצמתמ .תוינבצע טעמכ ,תוזופח ויתועונת .דלי ונדוע ותּוזח יפלו ,םונצו ןטק הקנאב
 וינפב .ןינעל דימת ורוביד ךא ,םירבד הברמ וניא .ומצע תעד לע טילחמו בצמ לכב
 .וטיגבש האלתה-ייח תובקע םיקוקח םייתודליה
 -ןב אוה הק'דודו ,לוכל יארחאה אוה הקנאב םלוא .רתוי שישק הארנו הקנאבמ הובג הק'דוד
 לכ .ומאמו ויבאמ םותי הק'דוד .םאיס-ימואתכ ,הז ירחא הז םיכורכ ,דחי םה דימת .ותייוול
 ,ןכב .וטיגב ול אמא ןיידעש ,הקנאב אוה ול ראשנש דיחיה 1עַר .תויצקאב החצרנ ותחפשמ
 םהירבח לצא ,יראה רוזיאב ורתתסה חבטה ימיב .הק'דוד לש אמא םג איה הקנאב לש אמא
 .תונורקב םחפ תניעטב ,תבכרב ודבע ןכמ רחאל .םיסורה
 .ירָאה דצה םע םירשק ושמיש ,תודבכנ תולטמ ועציב .תרתחמה תדובעל םתוא ךשמ ןמדלפ
 אוה דיחיה םדיקפת .תדמתמ העונתב םידליה םינותנ ,הרעיה תכלל םידוהי וליחתה זאמ
 .ולֶאס-ֶאיוראטס תורעי לא וטיגה ןמ םידוהי איצוהל
 ןמ םירזוח םהשכ .םהב האגו םדָיב תעייסמ ,םידליה ישעמ לע תעדוי הקנאב לש אמא
 ןושיל ותוא הביכשמ ,ותוא תצחור איה .אמא לא ךלוה הקנאבו ,ונתא הק'דוד ראשנ ,רעיה
 תתתוצמ ,הנבב תננובתמ איה תועש לע תועש .הניפב תבצינה הדיחיה הטימה דיל תבשויו
 .םימחרו םיעוגעג תעפישמ הֶלָּכ ,םָא בל ,הבל .ותמישנל
 םידוהיהו ,"וקנמוכראפ" םש לע בורקמ הז המקוהש הדיחיב םינזיטראפ םה הק'דודו הקנאב
 ילעב תורוחבו םירוחב תצובק רעיל איצוהל ידכ וטיגל ועיגה וישכע .זוחא 70 הב םיווהמ
 .יברק רשוכ
 ומצע אוה .תוארוה רסומו דוחל דחא לכ םע חחושמ ,ועבקנש םישנאה תא סנכמ הקנאב
 אשונה הסונמ אבצ-שיא והירה הז ג"י ןב רשק .חלשנה קשנה תא קדוב ,רֶאקנובה לא דרוי
 וטיגה .וטיגב תוהתשהל בהוא ונניא .הֶננעבו טקשב ותדובע השוע הק'דוד .הדבכ תוירחאב
 .לוכל אוה ןוכנ ,רעיב ,םש .רתויב וב שגרומ תוומהו ,בוצעו לפֶא
 םא קודבל הקנאב אצוי ,םהיתודמעב םיפוצה ,העבקנ האיציה תעש ,תונכהה ומייתסנשכ
 עיספמ הקנאב .םידקפתמ .עגר ףא דבאל רוסא ,רזוח אוהשמו .היונפ ךרדה םא ,רדסב לכה
 ןכּומ ,ענצּומ ןומיר .ךרדה תא בטיה ריכמ אוה ךא ,תוצח-יכשחמ .ליתל רבָעמ לא ןושאר
 חיגשמו ןורחא עסופ הק'דוד .רּוטב וירחא םיעסופ םישנאה .וסיכב חדקא ,ודיב ,הלטהל
 .הכישחב דבאי אל שיאש
 ןתנ הקנאבש תוארוהה עמָש ןיידע דהדהמ םישנאה ינזאב .הרוצע המישנב ,שרח םידעוצ
 :ןדפק דקפמ לשכ םהילע ומושיר .םהינפל דמוע רענ יכ וחכש ,ורבדבו .האיציה ינפל םהל
 ימ .םיבוהצ םיאלט וא וטיגהמ תודועת ולצא ריאשה אל םא ,הדיפקב קודבל בייח דחא לכ
 םא םג .וטיגה ידוהי תא הנכסב דימענ אלש ידכ ,םדימשהל בייח -- הלא ולצא םייוצמש
 תוסנל ךירצ .ולוכ וטיגה תא ונא םינכסמ ירהש ,הרזח ךרד ונל ןיא ,ינמרג רמשמב לקתינ
 םא .הלילב םדחפ לודג ,ונירחא ףודרל וקיחרי אל םינמרגה .ולֶאס-ֶאיוראטס ןּוויכב חורבל
 לצא הלהב ררועי הז ,םינומירה תא םהב ליטנ -- ברקל סנכיהל ץלאינו הרירב היהת אל
 דימ הָרִיְי -- הלהב ררועי ּונברקמ והשימ םא .שאה-םוחתמ קיחרהל ונל רשפאיו םינמרגה
 .הארתא אלל
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 םידוהי 16 דוע םהלש ברקה-סקנפב םתוכזל ומשרנ ,וטיגל רעיהמ ורזח הק'דודו הקנאבשכ
 .קסנימ וטיגמ ואצוהש

 וטיגב לודגה םומדה-ץחרמ
 .םידוהי יפלכ הטקננש השדח הדמשה-תטיש לע ונרשבתנ ,רקוב םע ,דחא םוי
 שער אלל .םילודג םירוגס םיבכרמ םע תודחא תורוחש תויאשמ וטיגל שרח וסנכנ הלילב
 תוינוכמהו ,םיבכרֶמה ךות לא םופחד ,םישנאה תא ואיצוהו םיתב ינש ס"ס ישנא ופיקה
 .רבד ועמש אל םיכומסה םיתבה ירייד וליפאש ,ךכ ידכ טקשב םתכאלמ ושע .וקלתסה
 תויאשמה .הזה הלילב וזגוה םידוהי 150 .המוגעה העידיה דימ וטיגב הצופנ ,תאז תורמל
 יפ .תיטמרה רוגס ,עבורמ בכרֶמ םע הלודג תיאשמ וז ירה .לטקה-תוינוכמ ןה-ןה תורוחשה
 ותוא םיאלממ םינמרגהש רחאל .בכרַמה ךותל אצוי ףרשנה ןיזנבהמ םיזג טלופה רוניצה
 תוקד ךות םשפנ םיחפונ םישנאהו ,טלפנ זגה ,םיהובג םיבוביסב עונמה לעפומ ,םישנא
 ,החוורל תוחתפנ בכרָמה לש תיעקרקה תותלד ,רובה לא תעסונ תינוכמה .תורופס
 םיקְרּומ םיתמה לכו בכרמה םמורתמ ,ויתחתמ ןקתומה ,ילורדיה הניכר-ןקתימ תועצמאבו
 .רובה ךות לא
 עוצקמ-ילעב ןיב ולידבה אל .וטיגב תוומ-ריצק תורצוק הזגהה-תוינוכמ ויה הלילב הליל ידמ
 .הזגהב םּולטקו תוינוכמל םהירייד לכ וצירה ,םיתב לע תולילב ולפנתה .עוצקמ-ילוטנל
 .םימיִא הלילה ךליה התעמ ,תונכס-הרהו ינתמיַא םויה היה הכ דע .וטיגה תא הפקת הלהב

 הליל-תּוהש םהל וניקתה םישנאו ,תותלד ופגוה .תובוחרה ונקורתנ ,רצועה תעש הברק ךא
 ויה לק דשח לכל .םיאבו םיברק םיחצרמה ןיא םא תוארל ,תיפצת הבצוה תיב לכב .תונילמב
 ,הרק ,החל המדא לע וצבר םישנא .הניש-ידידמו םיכורא ויה תולילה .הנילמל שרח םיקמוח
 .םיצוצרו םיעגוימ םיחיגמ םישנאה ויה ,םולשב הלילה רבע .תוריק ינש ןיב םמצע וסחד וא
 ודמע םש רצחב .ופאטסָאגב הדובעל םידוהי תצובק רגשמ רקוב-רקוב היה ןייטשפא
 תא וקינש םעפ לכבש ,וטיגב ורפיס .ןפטָשלו ןתוקנל לטינ םידוהיה לעו ,הזגהה-תוינוכמ
 .םדב םילאוגמ תונפדהו ,רשבה-רוע םע תושולת רעיש-תוציצ םיאור ויה ,תוומה-תוינוכמ
 .םהירוסיימ םתוא לאג תוומהש ינפל ,תונברקה וטבחתנ ךכ
 ועיגה םייחב וראשנש הלא ףאו ,וזגוה םינומה .בר ןמז םינמרגה וקיזחה וז התמה תטישב
 .תעדה-ףוריט ידכ דע ןואכדו שואי ידיל

 וטיגה תא ואצמ ,םיפייעו םיבער ורזח םידבועה ירוטשכ ,1943 ילויב השולשו םירשעב

 ןשע תורמית .תויוצצופתהו תופוכת תוירי ועמשנ .םיאטילו םיניארקוא ,םינמרג ףקומ

 .המייָמשה וכבאתה

 .תוממי שולש ודבעו ונל םש .הדובעל הרזח וחלשנ םירוטה לכ
 דובעל םיצור םניאש םידוהי דגנכ רוהיט-עצבימ להנתמ :היה םינמרגה לש ימשרה רבסהה

 אל םהילעו ,"םיליעומ" םה וטיגל ץוחמ םידבועה םידוהי .וטיגב םיננקמה םינזיטראפ דגנכו

 .רוהיטה-עצבימ לוחי
 אבצ-ישנא וכותל וסנכנ ,וטיגה תא םידבועה ובזע ךא ,רקובב דימ ."רוהיט"ה היה ךכו

 .םויא חבט ךרענ .תיסורולָאב הרטשמו תויאטילו תויניארקוא תוגולפ ,ס"ס ישנא ,םיינמרג

 .םידוהי תפיטחב ,עורפ דוצמב וחתפו וטיגה תובוחר ינפ-לע תוריהמב ורזפתנ םיחצרמה

 דיל ,לבויה-רכיכ לא םוליבוהו םהיתבמ םישנאה תא תויריו תוקעצ ,תומולהמב ואיצוה
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 ידבוע וליפא .ראשה לכ םע דחי ואצוה הכאלמ-יתבבו םידרשמב םידבוע .טארנדויה
 .רכיכה לא ושרוג םינרבקה-םידוהיהו היפאמה
 .םוקמב הרונ -- הלחמ וא השלוח תמחמ תכלל חוכ רצע אלש וא ,תודגנתה ץמש הליגש ימ
 אל המ-םושמש םישנא .ןהידלי תא ודביא תוהמא .העווז-תוזחמ וללוחתה זוכירה-תדוקנב
 .תוומה תמיא חכונל םתעד םהילע הפרטנ -- הדובעל ואצי
 הבצינ םביבס .םישדח תונברק ופסונ עגרל עגרמו םידוהי יפלא האלמתנ לבויה-רכיכ
 םהיבור ,םהישארל הדלפ-תודסק .ךכב-המ לש רבד לכ לשב וריו וכיהש םילייח תרשרש
 םוכילוהו וטיגה ןמ םואיצוה ,תורושב םידוהיה תא םילייחה ורדיס ,היריל םיכּורד ,םיטשּומ
 אלש ימ .ץורל ּווטצנ םידוהיה .םילודג תורוב ןכ ינפל ונכוה םש ,םיניבלל תשורחה-תיב לא
 .םיללח תויווג הערזנ הכרואל ךרדה לכ .הרונ -- לפנו חוכ רצע
 לע ותחנוה תומולהמ .םימורע טשפתהל הדוקפ הנתינ ,תורובה לא םיצרה ינומה ועיגהשמ
 ,הז רחא הזב ולפנ םדא"ינומה .םירבעה לכמ החתפנ םיעלקמ-שא .םיהתשמה ישאר
 .םיעודג תונליאכ
 ,סיעכהלכ .םדב הפטשנ ךרדה לכ .תורובה לא םידוהיה ינומה תצרה התנשנו הרזח םימת םוי
 בורק .קסנימ-וטיגב רתויב לודגה םימדה"םוי הז היה .החרז שמשהו םיריהב םיימשה ויה
 .הז םויב ודמשוה םידוהי 15.000"ל
 ןייטשפאו תידוהיה הרטשמה לש ליעפה העויסב ,םיחצרמה וליג היצקאה לש ינשה םויב
 וספתנש םידוהיה .ןהב ואבחתה םידוהיש תונילמ תורשע ,שושיג-יבלב תרזעבו ,השארב
 .םידוהי 5000 ידכל םימדה ריצק עיגה הז םויב .ורונו לבויה-רכיכב וזכור
 ,ורי הניפ לכ לא .םידוהי ושפיחו תיבל תיבמ םיחצרמה וכלה היצקאה לש ישילשה םויב
 ידוהי לכ ךא ,תורובה לא םידוהיה תא דוע וליבוה אל .םינומיר וליטה דושח םוקמ לכלו
 .תובוחרבו תורצחב ,םיתבב וראשוה םיגורה יפלא .םוקמב הרונ הלגתנש
 ,וטיגב תופירש התאר ,תויוצצופתהו תוירי ריעה העמש ,הגופה אלל ,םיפוצר םימי השולש
 .םימכ רגינ םידוהי םד
 ,םינקזו ףט םישנ ,םירבג -- הלאה םימיה תשולשב וחצרנ םידוהי ףלא השימחו םירשע
 םידגובה קר םייחב וראשנ .ודמשוה וטיגה ירטוש לש םהיתוחפשמ וליפא .םילוחו םיאירב
 .םינמרגה םיחצרמה תא הנומאב ותריש וללה .וטיגה-תרטשמ ישנאו ןייטשנייוּו ןייטשפָא
 םעטמ םייסורולֶאבה םינותעה ובתכ ןמז רובעכ .ולצינו רתתסהל וחילצה דואמ םיטעמ
 טכאמרַָאווה לש חלצומ עצבמ רחאל ולסוח קסנימ"וטיגב םינוירבה יניק יכ ,םינמרגה
 ...ללוהמה

 קסנימ-וטיגב םינמרגה םידוהיה לוסיח
 -תיבל ביבסמ זכורו םצמוצ וחטש .הדובע-הנחמל וטיגה ךפהנ םינומהה תדמשה רחאל

 .ןימלעה
 ,הינמרגמ 1941 ףוסב הנָה םואיבה םינמרגהש ,םידוהי יפלא תששכ ויה דוע ינשה וטיגב
 וצקוה .ונתַאמ םידדובמ ויחו ,רתי"תויוכז ילעבכ ובשחנ הלא םידוהי .היקבולסכ'צ ,הירטסוא
 וטיגה ןיבו םהיניב ץצח וכראל היאקסנאקילבופסֶאר בוחר .לית םיפקומ םידחא תובוחר םהל
 האיציה םע ,רקוב ידָמו הדובעה תעשב עגמב םהמע םיאב ונייה .םיימוקמה םידוהיה לש

 .רוסיאה תילכתב הרוסא התיה םהילא הסינכה .הדובעל

 בוהצ יאלט אל ודימצה םהידגב לא .םתדובע-ילכו םהיצפח תא הינמרגמ םהמע ואיבה םה
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 .1066 תבותכה םע בוהצ דוד-ןגמ אלא ,ונתומכ ,לוגע
 בערה הבריה ,תויצקאה םהילע וחספ םא .בערה םהילע דָבִּכ ,םהל היהש המ ורכמש רחאל
 הרזע ולביק םיימוקמה םידוהיה .ונתֶַאמ רתוי הברה וטיגב ולבס םה .םברקב ויללח תא
 .תונוזמב םינוש םיצפח ופילחה ,רחסמ ירשקב םהמע ואב ,תיסורולֶאבה הייסולכואהמ
 םיעייסמו םידוהיה לש הדובעה-תומוקמל םיאב ויה המחלמה ינפלמ םיִרָּכָמו םינכש
 םיאיבמו םירכומ ויה וללהו ,םיסורה םהידידי ידיב םשוכר תא ודיקפה םידוהי .ןוזמ-יכרצְמב
 םינקז הברה םברקב ויה .הרזע לכ הנתינ אל ,תאז תמועל ,םינמרגה םידוהיל .תונוזמ הרומתב
 ימ יכ ,הריזגה הלח אל םהילע .הדובעל ואצי אלש ,םיישפָח תועוצקמ ילעב ןכו ,םידליו
 .הָרָיִי -- הדובעל אצוי וניאש
 דיל רכיכב בצייתהל םיינמרגה םידוהיה ּווטצנ ,וטיגב םימדה ריצקל םייעובש ץקמ
 םיבייח ינודדשרע לע םילטומה םילוח וליפא .ותיבב ראשיהל יאשר וניא שיא .טארנדויה
 ...םתדלומ-ץרא לא ,התיבה םריזחהל איה הנווכה ירהש ,בצייתהל
 ,ותייווהכ בצמה לע םדימעהלו הלא םידוהי םע עגמ רוציל םיצמאמ ונישע תובר םימעפ
 םתאיצי ינפל .םהל הָנואת אל הער םוש יכ ונעט ,וניתועצה תא םיחוד ויה םעפב םעפכו
 ,ןאכ םהש םייתנשכ הז .הצרא םשארמ הרעש לופת אל יכ ,תיגיגח םהל חטבוה הינמרגמ
 םידוהי קר םילטוק םינמרגהש ,תקפסמ החכוה וז ןיא םולכ .הרונ אל םהלשמ ידוהי םושו
 ...?םיטסינומוק םהש
 םידמוע יכ ויה םיענכושמ םה ךא .םהל היופצה הנכסה לע התע םתוא ונרהזהו ונרזח
 ."תדלומ"ל םריזחהל
 תורושב ודעצ .טארנדויה לא וטיגה רעשמ ועיספה םידוהיה .תבשב דחאה ,םשג םוי היה
 םינקז -- ףוסבו תוריעצה םישנה םהירחא ,םירבגה ודעצ שארב .הדוקפה בצקב ,תודכולמ
 .ףטו
 רסמ םידוהיה-ןקז .ָאּביר עיגה "!םוד" הדוקפה הנתינש דע ,םוקמב ּוכרד ,רכיכל ועיגהשכ
 .רדענ אל שיאו רכיכב םיאצמנ ינמרגה וטיגה ידוהי לכ יכ ,ןידכ ,העדומ
 .םשגה ינפמ ךכוסל ,םישארל לעמ תוירטמה ומרוה ,טארנדויה תיבל סנכנ ָאבירש רחאל קר
 ,אתרופ המחנב לוהמ בָאכב םהב וניפָצ .החמשמ ּונרק בערה-יזמ ,םישוחכה םהיפוצרפ
 .הווה ךכ ,םנמאו .םהל יופצ המ םיעדוי םניאו םהיתבל ורזחי יכ ךכ-לכ םה םיחוטב הנהש
 .קסנימ ירחא םירטמוליק העברא ,דחוימב ונכוהש תורוב דיל ,דחא דע ,םלוכ ורונ םה
 -תיב לש לודגה םלואל החלשנש םידוהי תצובק שירפהל טארנדויה ץלאנ רקוב םע תרחמל
 .םינמרגה םידוהיה לש םהיצפח תא ןיימל ,הרפואה
 .השעמה היה ךכו .ליצהל ונידיב הלע גרובמאהמ תוידוהי תורוחב יתש קר
 תיזחה לא םיעסונה םיינמרג םיניצקל רבעמ-תיינסכאל בסוה קסנימב לודגה הלשממה-תיב
 םישנ תגולפ וילא הכלה ומויב םוי ידמ .ץלּוש ,ינמרג טסרָאבוא םש טלָש .הנממ םיבשו
 הּכַמ ,םישנב ללעתמ היה ץלּוש .המודכו ,םירדחה תא תוקנמ ,םיסבכ םש תוסבכמ ויה .הלודג
 .לכ ןיעל וידי ומב הב הרי אוהו ,םחל-תפ השא הבחס דחא םוי .הנַָעמו
 סחייתהו שג] אל ,הפי ןיזה .תוידוהיה םישנל ץלּוש לש וסחיב טלוב יוניש לח םואתפ
 .גרובמאהמ הידוהי הרוחבב בהאתהש ,ררבתנ .תּודידיב
 ,רעיל התֶא חורבל ןוכנ טסרָאבואה יכ ,ונלשמ רשק תועצמאב ,הרוחבה ונתעידוה דחא םוי
 ול רשפאנש דבלבו ,תרתחמה הטַמ לש הטלחה לכל תייצל בייחתמו ,םינזיטראפה לא
 .ותעצהל תואינו היעבב ןד ונלש הטמה .ותינכת םישגהל
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 תא תוארהל ,וטיגל אובל וילע :םיאנת ינש ונינתהו ,תיבויח הבושת טסרַָאבואל ונרבעה
 .העצבל בייח היהיש המישמ וילע לטּות ,רעיל ותכילה דעומ עיגהב ;ופוצרפ
 וילעש םיצפח לש תקיודמ המישר ול ונרסמ .ךרדל ןנוכתיש ול ונעדוה .לוכל םיכסה אוה
 אובל וילע .ב"ויכו קשנ ,םייגרוריכ םירישכמ ,תופורת ,וידאר-טלקַמ םללכבו ,ומע תחקל
 ןכ .הדובעל לוכיבכ םיאצויה ,םידוהי תצובק ומע איבהל ,תיאשמב אלא ,ותינוכמב אל וטיגל
 .עצבמל יארחא רוחב ונעבק
 .םיניוזמ ויה םבור .תיאשמה לע תולעל םינוכנ ,שיא םישולש ובצינ ,רקובב עבקנש דעומל
 תוסומע ורזחו וסנכנ תויאשמ .םינמרג יּווילב ואצי םידבוע-ירוט .םישנא האלמ התיה רכיכה
 ישנא לכ .ונניא טסרָאבואהו ,ףלח בוקנה ןמזה .המידק וענ ןועשה יגוחמ .םדא תושודגו
 רכיכה ,וצרדוצא תוקדה .תסנכנ תינוכמ לכ רחא תורת ,רעשב תוצוענ םהיניע הצובקה
 -- רחיא אלש ימ לכש ,טלחוה הרירב-תילדב .םוקמב ראשיהל הנכס רבכו .םדאמ הנקורתנ
 העשה-תיצחמ רחאל .רכיכב ראשנ עָצְבְמַל יארחאה .ורתתסיו וקלתסי ראשהו ,הדובעל ךלי
 "הלכה" .זגראב התוחאו ,גהנה אתב ובשי "הלכה"ו טסרָאבואה .גהנ םע תיאשמ הסנכנ
 .רוחבה לא השגינו אתה ןמ האצי
 .הרוחבה הלצנתה -- ,ינמרגה וטיגב ונבכעתה --
 תא תוריהמב סימעהל טמאסטייבראב הווציש ,ךלש טסרָאבואל ידיגה .עגר לכ לע לבח --
 .רהמ השעיי הזש דבלבו ,ןמדזיש ימ ,םישנא תינוכמה אולמ
 רוחבה תייולב האציו םידוהי תינוכמה האלמתנ תורופס תוקד ךות .האלמתנ הדוקפה
 .קצולסל ןּוויכב וטיגה ןמ יארחאה
 .רעיל וכלהו תינוכמה תא ופרש ,גהנב ורי ,ורצע ןושארה ינזיטראפה רפכב
 .הריקחל ,הבקסומל ינזיטראפה הפועתה-הדשמ "ןתחה" חלשנ תועובש העברא ץקמ

 תירישע ,םידוהי ףלא 12 וטיגב וראשנ ,םינורחאה תועובשה לש םימדה תוערואמ רחאל
 הדובע-תדועת לביק דחא לכו ,שדחמ םשריהל ּווטצנ םידוהיה .וטיגה דּוסיי םויב םרפסְממ
 .השדח
 לכ יכ העידוהש הלודג הזרכ טמאסטייבראה דיל ונאצמ ,הדובעה ןמ ונרזחשכ ,דחא םוי
 לכ .14 ליג דע ןהידלי תא םימי השולש ךות תונוטלשל רוסמל תובייח וטיגב תוהמאה
 .הרָיית -- דלי הב אצמייש החפשמ
 םיתבב וטטיח םידוהיה םירטושה .וטיגב ודרשש םיטעמה םידליה רחא עורפ דוצמ חתפנ
 .ןהב ואבחתנ םידליש תונילמ רחא ושלבו תותלד ושלית ,הדובעה תועשב
 םידלי .יראה רוזיאב םירכַמל םתוא ריבעה -- לוכיש ימ .תונוטלשל וידלי תא רסמ אל שיא
 דליה בשחנ רשּואמכ .הדובעל וכלהו םירגובמכ וזחתה ,םיכורא םידגב ושבל רתוי םישישק
 .התיה ההובג ותמוקש
 ךרד תולילב ּוקמָח ,גג-תוילעב ,תונילמב םידלי ורתתסה תוומה-תנכס ינפמ הסחמ םשקבב
 ןימלעה-תיבב ורונ ,וטיגל ורזחוה וספתנש םידלי .םיתבה תוברוחב ואבחתהו ליתה-יטוח
 .דימת חותפ היהש רובל ולטוהו
 איה .יופצה ןוילכה תַמיאַמ םידליה תא ליצהל הנממ רצבנ םילדה היתוחוכב תרתחמה תעונת
 !תורעיל וכל ,ןכידלי תא וליצה !תוהמא :הפל הפמ וטיגב רסמנש ארוק-לוק זא האיצוה
 םידלי !הניפ לכמ םכל ברוא תוומה ,הרזעל וכחת לא -- דבל וכל ,םירוה אלל םידלי
 םתמזויב וטיגהמ וחרב ,וחצרנ הז ךאש םאו באמ םימותי ,םיערוקמו םייולב ,םיקמוצמ
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 .תווממ לצניהל -- הדיחיו תחא הבשחמב ,הרטמ אלב ,םיעצמא אלב ,תימצעה
 וליטהו בל-ישנא םיכרדב םהל ורקינש שי .דימת-דחפ ,בער ,םידודנ ועדי ,ורבעו וצרפ םיבר
 ,תוומ-תלהבב וסנ םידליהו ,םיבלכ םהב וסיש ,םהינפ לעמ םושריג םירחא .םחל-תפ םרבָעל
 .וז ץראב םמע ולדגשו םתפשב םירבדמש םוקמה ינב דחפמ םג אלא םינמרגה דחפמ קר אל
 אל ינומהה םידליה-חצר ךא ,רופס-ןיִאל םיתמ ,בר םד וניאר רבכ .ונב הדקי םקנה תוואת
 .דעומ םרטב רבד ושעת לא :התיה הטַמה תדוקפ ךא .םקנ-תלועפ ונעבת .חונמ ונל ןתנ
 גורהל רשפא וטיגב .רעיל םידלי וחליש ,ןתינש לככ םידוהי וליצה .םלומגכ םלּושי םיחצרמל
 .םינומהב םלסחל רשפא ינזיטראפה קבאמב ,םידדוב םינמרג
 -וטיג ידוהיל הכחמו 1לֶאס-ֶאיוראטס תורעיב תאצמנ "ןילאטס" תביטח יכ םידוהיל ונעדוה
 ,הרעיה וכל .םיכרדה לכב ,םיעצמאה לכב םכמצע וליצה ,וטיגה ןמ וחריב :היה וצה .קסנימ
 היופצש םינושארה םה ,םידליה תא וחכשת לא .םירבגו םישנ ,ןקזו ריעצ .קשנ ילבו קשנ םע
 .םכל תארוק ולָאס-ָאיוראטס .םכילע ןגי ןירוז לש תוחפשמה"דודג ,הילב-הונס םהל
 לא םירעתסמ וליחתה םידוהי .וטיגה לכ תא ה הפיקה רעיב תוחפשמה-הנחמ לע העומשה
 "תאשמ התיה םלוכל .רשק ילב ,יּוויל ילב ,הלילב ואציש וא ,הדובעהמ וחרב םישנא .רעיה
 -לילצ -- הלוצליצו ,הפל הפמ הרבע וז הלמ .ולֶאס-ֶאיוראטס לא עיגהל -- תחא שפנ
 .םראווצ לע תחנּומ הדח ברחש םישנא לש ןורחא הלצה
 תוחפשמה-הנחמל וחלשנ ברקל םירשכומ-יתלבה .םינזיטראפה ידי-לע םיאבה ולבקתנ רעיב
 .המיחלה-ידודג לא -- ברקל-םירשכומהו ,ןירוז לש
 םינטק ויה ולֶאס-ֶאיוראטס תורעי .תושדח תוצובק םוי"םוי ופסונ ידוהיה תוחפשמה-הנחמל
 לש דעה-תורעיל וסיסב תא ריבעה ןירוזו .םינמרגה לש הפקתה תנכס הפקשנו ,ידמ
 .םינזיטראפ תוביטח עברא לש ןתוסחב ,יקובילאנ
 היאקסטָאבוס" הגולפה ראסימוק ,ןמדלפ םוחנ :ופתתשה קסנימ-ידוהי לש הלצהה-עצבמב
 דקפמ ,וקנָאזנַג ןוימָאס רויאמה ;ידוהיה תוחפשמה-הנחמ דקפמ ,ןירוז םולש ;"סוראלֶאב
 ;םינזיטראפה ןוגרא לש הטמה ןיצק ,יקסבֶליסאו קינבוקלופה ,"וקנָאראמונופ" תביטח
 ,םיליעפ םינזיטראפ הברהו "וקנָאמוחראפ" ש"ע דודגה דקפמ ,בורוט ליסאו טנאנטיולה
 | .קסניממ ואבש ,םיסורו םידוהי

 הנש 70 תאלמב ,קסנימב ןירוז תיבב תינזיטרפ הביסמ
 לאמשמ ישילש בשוי ןירוז .ןירוז םולשל
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 ןילרב דילי ,(טדנְרהָּב ץנייה) םערב םייח
 היה ,(1975-1919) ץראב ןענ ץוביק שיאו
 דחוימה וטיגהמ ודרשש םיטעמה ןמ דחא
 םידוהי ואלכנ ובש השובכה קסנימב
 תודע וירחא ריתוהש דיחיהו ,הינמרגמ
 .הז וטיג לע הבותכ
 ורפסמ םיחוקל ןלהל םיאבומה םיקרפה
 תינמרגמ המגרית ,"?שמשה התיה ןכיה"
 תיבו דחואמה ץוביקה תאצוה ,ירפכ הניז
 .ם"שת ,תואטיגה ימחול

 1961 ,ןמכייא טפשמב דיעמ םערב םייח

 .הכלהמ תא ןילרבמ "םינופמה" תבכר הרצע םירהצה-ינפל 10 העשב 1941 רבמבונב 18-ב
 .תוער יל אבנמ יבל .ונתאמ םיברל תיפוסה הנחתה -- ונינפל קסנימ
 עורפ ןומה ץרפ תונורקלו ,תחא תבב תותלדה לכ וחתפנ ,ךרעב שולש העשב ,םירהצה-ירחא
 :אבוהש ישונאה ןעטמה תא "םיקרופ" .רּוצָנ-יתלב קשנ םהידיבו םייבטאל ס"ס-ישנא לש
 :"םינפה-תלבק" לש םינושאר םימשר .תבכרהמ תּוילאטורבב םיכלשומ ףטו םישנ ,םישנא
 ונב ףילצהל ולחה .תיסורו תיבטאל ורביד ס"סה ישנא .םילגר-תוטיעבו ףורגא-תוכמ
 םידליהו םינקזה .תורושב ונרדתסה .הצוחה ונאציו םיצפחה תא ףוסאל ונלחתה .םילוגרפב
 .שּומח רמשמ יווילב ,לגרב םיכלוה ונבּורב ונא ךא .האלה ולבוהו תויאשמ לע ונעטוה
 םשור םישוע תופירש יריישו תוצצפה ידירש .לילכ טעמכ הסורה ריעה .הריעה םיסנכנ ונא
 .תויסור תוינָיפוא ץע-תותקב הלוכ טעמכש הנוכשל םיעיגמ ונא הכילה תעש ירחא .אכדמ
 ףוסבל .ץע-יתבב םיבשוי םייסור םידוהי וניאר .טושפ ןבא-ןינב טלבתמ םש יאו הפ יא
 וטיגה" םשב הנּוּכ הז וטיג .הינמרגמ םידוהי סלכאמה ,רדוגמ ,דחוימ וטיגל ונעגה
 .גרובמאהמ םידוהי ויה וילא ואבוהש םינושארה רשאב ,"יגרובמאהה

 וטיג-רדנוז
 .שיא 80 דע 50-מ וסחד רדח לכל .רבעשל יסור רפס-תיבב היה ונלש ןושארה ןוכישה םוקמ
 וריבעה םשלו ,גרובמאה-וטיג לומ ףסונ חטש ליתב רודגל םיריעצ המכ ווטצנ םייתניב
 היה אל ,תואטיגה ינש ןיב הצוח היה שיבכש ףא ."ינילרבה וטיגה" הנּוּכ הז וטיג .ונתוא
 .דחא וטיגל ובשחנ תואטיגה ינשו ,ינילרבל יגרובמאהה וטיגהמ רובעל רוסיא םוש
 תאזה הנוכשב .םוקמב רדסה לע וחיגשיש ,םידוהי םירטוש ןיעמ ,םינרדס ועבקנ דימו ףכית
 "וטיג-רֶדנוז" :"ינאמוה"ה םשב התנוכש ,ינרקוד לית תפקומ הלודג הקלח ד"סה ונל הצקיה
 היסור ידוהי תמועל יכ ונבלב ונרמָיתה .דרפנ וטיגב ונלומ ונכוש היסור ידוהי .(דחוימ וטיג)
 | .הרמ תועט וז התיה יכ ררבתנ הרהמ דע ךא ,בוט סחיב ונא הכזנ
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 ןושארה טרופסנארטה עיגה ,םידוהי 1050 הנמש ,ונלש טרופסנארטה אוב ינפל םוי 14דכ
 ועיגה ךכ-רחא .ליתה-רדג תמקהב םינושארה ודבכתנ גרובמאה ינב .גרובמאהמ
 רהנ-לע טרופקנארפמ :םיטעמ םימי לש תוקספהב ,הז רחא הזב קסנימל םיטרופסנארטה
 .ןיירה לבחמו ןֶמְרבִמ ,ןיימ
 חונימה ןושלכ ,"תידוהי היסולכוא" ,הלודג תידוהי הליהק קסנימב התיה המחלמה ינפל
 ינב לכ תא דחַימה םושירל המודב ,םידוהיכ םידרשמה לכב םימושר ויה הלא םיבשות .יסורה
 לשבו ,ופאטסגה ידיב םיבשותה םושיר יספט ולפנ לזמה עורל .היסורב םירחאה םימואלה
 ואצּוה םידוהי ףלא 90 .וטיגה אלמתנ רתויב רצק ןמז ךות .םידוהיה לכ וספתנ םג ךכ
 ראשה לכ :םיריעז שוכר-יטירפו די-יקית תחקל םהל רתוה .וטיגה ךותל וסחדנו םהיתבמ
 .ד"ס ידי-לע םרחוה
 ויה ןכ ינפל םג .ונלש טרופסנארטה תפסות ידי-לע ולודיג בקע םוקמה היה רצ וטיג-רֶדנוזב
 .םינָבלמ יונב הנבֶמ ,רפס-תיבב ינמז חרואב ונתוא ומקימ ןכל .הפל הפמ תואלמ תורידה

 ונינח .תוחפשמ 15-כ ונכוש תחא התיכב .םוקמ ספא דע אלמ היה רבכ הז םג לבא
 .עדונ-יתלבה דיתעה לא םיימוי וניפֶצ ךכ .תוגרדמה-ירדחבו םינורדסמב
 -םש יכ "ינכש" יל רמוא הרקמב ."םינכש"ה םע םיחחושמ ונאו ,תושעל המ ןיא םייתניב
 תא ריכמ ינא .יל רּכּומ םשה .ןֶמְרבמ טרופסנארטל ךייש אוהו ,הדלְו-רֶדְזו אוה :ותחפשמ
 החמשה -- הזה םוגעה ונבצמב .ומע יתשגפנ .הפ אוה םגו ,הדלו-רד-ןו ץנייה ,ויחא-ןב
 אוה .תחאכ הללמואו תרשואמ השיגפ התיה וז .םייתעבש הלודג םירוענ-דידי םע שגפיהל
 -רד-ןו הלרק ,רגרּוּבמַה טרָּברֶה :ןֶדִמָאב רפסה-תיבמ םירבח דוע םיאצמנ ןאכ יכ יל רפיס
 ןטק גוח אופיא רצונ .םהיבורק לכ םע סאאה-הד הדיאו דראהנרב ,ץירומ ,הירוה םע הדלו
 .םינש רשע ירחא שדחמ ושגפנש םידידי לש
 ןילרב טרופסנארטמ םירבג לש הלודג הצובק .השיגפה םעונמ תונהיל יל ןתינ בר ןמז אל
 ונרובע התנופו ,לית-רדג בוש הנקתוה וטיגהמ מ"ק קחרמב .גרובמאה וטיג םוחתמ האצוה
 .ןָמְרְּּו הניו ,ןילרב ,גארפ ידוהי ויחי ןאכ רמולכ ,תיעראה ונתריד היהת ןאכ .הלודג הקלָח
 .ונירחא םידחא םימי ועיגה ,םידוהי 1000 הנומ םהמ דחא לכש ,הלאה םיטרופסנארטה לכ
 .ףטו רעונ ,םישנ ,םישישק -- םיטרופסנארטב .הניוומ רֶנטרּוה גוזה םע שדחמ יתשגפנ הפ
 ויה אל תוטימ .תוחפשמ-תוחפשמ רוגל ולדתשה םישנאה .ונירוגמ-תומוקמ ונל וצקוה ןאכו
 דיוצמ ןטק םילוח-תיב םש היה .ןֶרזמ אלל ,הרקה הפצרה לע ןושיל ובכש לכהו ,םירדחב
 .תונקזה וסנכוה םשלו ,תוטימב
 תא תוקנל היה ךירצ ,רבד-תישאר .םיעבורמ רטמ 5 וחטשש רדחב שיא העבש -- ונא
 םדיב קפיס היה אל ,ןבומכו ,היִבּוהֶנְמ ןאכמ ושרוג ולא תורידב םימדוקה םיריידה .םירדחה
 .הבאשמ תרזעב ץוחבמ םיאבּומ םימה .למשח ןיאו םימ תורוניצ ןיא .םייקנ םירדח ריאשהל
 ,חרקה לש אשמה דבוּכמ תאפוק איה :םינּוגמ םיגהנמ וז הבאשמל הל שי ףרוחה תומיב
 התל םימ .ףרוחה דחוימב ירזכא רוקה .םימל עיגהל ידכ חרקב בוצחל ךירצ רקוב ידמו
 | .חרקכ םיאופק רקובל -- ברעב וחתרוהש
 םיסורהה םיתבה הארמ .םיבורמה םיסורהה םיתבהמ ץע-יריזגב ונשמתשה םירדחה םומיחל
 .הניפ לכב םיקורז םיטומפו תויכונח .ביבס תורזופמ םירכ תוצונ .םורגופ רחאלכ היה
 -ילעב םיסכנ םינמרגל ריאשהל אלש ידכ ,רשפאש לכ וסרה םימדוקה םיריידהש רבתסמ
 םידוהיה ויבשותש ,יסורה וטיגה ןכ ינפל היה הז םוקמב יכ ונל ררבתנ םימיל םנמאו .ךרע
 .1941 רבמבונ תישארב גרוהל ואצוה
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 .תבכרה-תנחתל ונתוא וליבוה ס"ס-ישנא .הנטק םירבג-תתיכ הבכרוה םידחא םימי רובעכ
 .רתויב קיצמ בערה יכ ,והשלכ לכאמ-רבד גישהל הוקתב ,וז הצובקל ינוצרמ יתפרטצה
 .םינעטמה תא קורפל ונילע .םינעטמבו ןוזמב םיסומע ,םיבר אשמ-תונורק םידמוע הנחתב
 בצקב דובעל ונצירמהלו ונתוא זרזל ידכ ,םיטוש תופילצב ונתוא םידבכמ םירמושה
 םיקרופ ונא .הלאב אצויכו הנירגרמ ,המדא-יחופת חמק ,םחל םיליכמ םינעטמה .שקובמה
 .תויאשמ לע םיסמועו תונורקהמ
 קר תחלשנ וטיגל ונילא .דעיה יפל םינעטמה תא ןייממו ס"ס-שיא דמוע םינעטמה דיל
 ךרדב םיחלשנ םיצפח ראשו םירונת ,ןיקת בצמב םינְרזמ ,הריפת-תונוכמ וליאו .תלוספה
 .ד"סה לא :תרחא
 -טרופסנארטמ םידוהיה לש םשוכר םה םינעטמהו ,ןילרבמ ועיגה הלאה תונורקה יכ ררבתנ
 .דחוימ חולשמכ ותוא רוסמל ושרוה םידוהיהש ג"ק 50 לעמ ןעטמה ותוא היה הז .ןילרב
 .ןילרבב תידוהיה הליהקה י"ע ורסמנ ןוזמה-יכרצמ
 ונתאמ וכסחנ אלש ףא .תבכרה-תנחתב תונורקה תקירפב םיקוסע ונייה םימי השולש
 םחל-רכיכ :הדיצב הרכש יכ ונעדי ןכש ,ןוצרב הכאלמה תא ונישע ,םיטושה תופילצ
 -רכיכ שיא-שיא םילבקמ ונייה ,הנחמל הכילהה ינפל ,הדובעה רמגב םג .םירהצב הנירגרמו
 יצחכ ,דחא דוורתו ,ונמוי-תנמכ שפנל םחל םארג 200 ונל וצקוה וטיגב וליאו ,ףסונ םחל
 םרג לדה ןוזמה םנמאו .ריבסהל ןיא -- הז לע ונמייקתה ךיא .ימימ קרמ לש ,רטיל
 .םיבובזכ ולפנ םישנאהו ,הבר תושישתל
 םחל-רכיכ תחקל ונל השרמו הדובעב הקספה לע זירכמ ,ד"ס ןיצק עיגמ היה םירהצה תעשב
 דע לכה ונלכא .תונורקב היה שממ םירובד-שבד .שבד וא הנירגרמ תייבוק ןכו דחא לכ
 תורודמ וריעבה ןהבש תויבחה די-לע םיבשיתמ ונייה .לודג היה בערה יכ ,ןורחאה רּוריפה
 .ספאל תחתמ תולעמ 40 דע עיגה רוקה יכ ,יווילה רמשמל םחפ לש
 םה יכ הרהויב ונל רפיס אוה .ונתשגרה יהמו ונאב ןיאמ ונתוא לאש ,הוורפ שובל ,ד"ס ןיצק
 :עיבצהו רמא .ונליבשב םוקמ תונפל ידכ םייסור םידוהי ףלא 28 וגרה
 ."תויווג לש המירע םכלומ םש הנה"
 .םדא-ינב ירביא וצבציב הכותמש העבג וניאר ,םנמאו
 םג ויה לבא .תחא תבב םיללח ףלא 28 ,קסנימ ידוהי תדמשה לע הנושארל ונעמש ךכ
 ...רתוי תונטק תופסונ תויצקא
 יאלט דמצומ היה ונידגבל .בוהצה יאלטה יפל לידבהל היה לק םייסורה םידוהיה ןיבל וניניב
 .הינמרגב דוע ונלביק שיאל הלאכ םיאלט ינש .(ידוהי =]) תיניטלב 1 תואה וכותבו בוהצ
 םידוהיה םג .הזחה לע ,לאמש דצב םיליגרה םידגבה לע דחאו ,ןוילעה ליעמה לע ונרפת דחא
 ,בגה לע ינשהו םינפלמ דחאה םידמצומ ויה הלא ךא ,םיבוהצ םיאלט ינש ואשנ םייסורה
 .ובג לעש יאלטה יפל יסורה ידוהיב ןיחבהל ןתינ קוחרמ רבכו .לאמש דצמ
 -תיב וליפא םש היה אל .שרל געל תניחבב הז ירה -- וטיגב םיירטינסה םיאנתה תא ראתל
 הדובעה .םינטק תורוב תריפח -- וטיגב הנושארה ונתדובע התיה ךכיפל .הדש לש שומיש
 םיסיממ ונייהו ,םימ טעמכ ונל ויה אל .תנבואמו האופק התיה המדאה יכ ,למע ידב המדקתה
 ירקמ .וטיגב תופיגמ וצרפ הלא לכמ האצותכ .וניכרצל םימהוזמ םימ טעמ םילבקמו גלש
 .יביטימירפ סנלובמא ונרדיס ,תיאופר הרזע תשגה ךרוצל .םויזםוי לש רבדל ויה תוומ
 .תופורתבו םירישכמב ףירח רוסחמ היה לבא ,ךרוצה יד ויה וטיגב םיאפור
 ,תחא הדובע קר התיה וטיגה ךותב .תורחא תודובע ונשפיח תבכרב הדובעה הרמגנשכ
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 שי ןכו ,רהמ רתוי ןמזה רבוע הדובעב .וטיגל ץוחמ הדובע שפיח ונתאמ דחא לכ .תוירטינסב
 .וטיגב רשאמ רתוי בוט ןוזמ תלבקל יוכיס המע
 הדובע-תוחוכב םינָינועמ ויה ,שוביכה-חטשב םילעפמ ומיקהש ,םינוש םיינמרג קסע-יתב
 לגוסמה לכ .הדובעל "סודנָמוק" ובכרוה ןמזה ךשמב .תונחמה יאולכ ברקב םתוא ושפיחו
 ,*טדוט-ןויצזינגרוא ,ד"ס ,ס"ס ,טכאמרָאווה ,הפאווטפולה תודיחי .םהילא בציתה הדובעל
 -תווצ תא ךכל הדימעה הדיחי לכ .םיידוהי הדובע-תוחוכ ושרד םלוכ -- תבכר-ידבוע
 .שורדה רמשמה
 םחל ג"ק 2 :וטיגב ןתינש הזמ רתוי ןיזמ היהו םש ןתינש לכואה היה סודנמוקב ןורתיה
 .ךימס םימעפלו ,ימימ םימעפל ,קרמ רטיל םירהצב םוי-םויו ,הבירו הנירגרמ תצק ,עובשל
 1942 ביבאב רבכ לבא .קסנימב םייאבצה םילוחה-יתבב ודבעש סודנמוק םג ויה הליחתב
 -תוגאד םידוהיל ויה אל םהבש סודנמוק ויה .ידוהי לכ םשמ קיחרהל הלעמלמ הארוה הנתינ
 בנּוג רבדהש עגרב וב לבא .תיסחי ,ישונא חרואב םהיפלכ וגהנתה אבצה-תודיחי םגו ,ןוזמ
 .הרומח הפיזנ ףזננ היה יארחאה ןיצקהו ,רזּופ ודנמוקה .ץקה ךכל אב -- ד"סה ינזאל
 תופסונ תועש דובעל ושרוה תובורק םיתעלו ,דואמ םישקובמ ויה םיידוהי עוצקמ-ילעב
 .רחא ןוזמ וא םחל תצק דוע הרומתב לבקלו
 םידוהיה ןיב ןכש ,הינמרגמו היסורמ םידוהי לש תוברועמ תוצובק הדובעל ורדיס םינמרגה
 .םויב תועש הנומש ונדבע .ןמגרותמכ שמישו שידיי ןיבהש והשימ דימת אצמנ הינמרגמ
 ,וטיגב ןתינש הזמ רתוי ךימס היה קרמה .םוי לכב קרמ רטילו עובשל םחל ג"ק 2 ונלביק
 .הנירגרמו הביר תצק םג םימעפל ונלביק .תומצעו רשב-יחתנ םג וב ויה םיתעלו
 הדובע םג .הלבוה תצובקל יתוא וריבעה ,םח השענשכ ,לירפאב .םישדוח המכ קיסמכ יתדבע
 .הדובע רסוחמ וטיגל יתרזחו הקספנ וז
 .םילייחל םידגב ליבוהל תוינוכמב םיעסונ ויה .םידגב ןסחמב ןמז ותואב הדבע יתשא
 .תיזחל הקפסא םשל הדבעש ,שממ תיאבצ ריע השרפתנ תיזחה ירוחאמ
 היכ'צ ,הינמרגמ םידוהי לש םיפסונ םיחולשמ ועיגה 1941 ףוס דע .לדג ונלש וטיגה
 לדג ונרפסמו ,םיטרופסנארט 7 לכה-ךסב ,דועו ןֶמְרב ,הניו ,ןירב ,טרופקנארפמ ,הירטסואו
 .שיא 7,500 דע
 תא תושעל רלטיה הצר ילוא .ונל רבסוה אל -- קסנימל הינמרגמ םידוהי וריבעה המ םשל
 .היסורלו הינלופל ,לכ תישאר ,םתוא חלש ןכלו ,"ןיירנדוי" ,םידוהימ היקנ הינמרג
 וראשית םתא" :בישה אוהו ,המחלמה רחאל ונלרוג היהי המ ,ד"ס ןיצק םעפ ונלאש
 ."הלודגה הינמרגמ קלח הווהתש ,היסורב
 ,שידייו תיסור ורביד קסנימ ידוהי .קסנימ ידוהי ןיבל וניניב ינושל ץיַח םייק היה הלחתהב
 בקע .קדהתנ וניניב רשקהו ,םנושלמ ונוניבהו ונטפת טאל-טאל ךא .שידיי ונוניבה אל ונחנאו
 .ךכב ונל ורזע םייסורה םידוהיהו ,ןוזמב וניצפח תא רימהל םיכרד ונשפיח ,יוקלה ןוזמה
 ,ןוזמ-יכרצמ םיאיבמ ויה .רתויב תינדפק התיה אל הרימשה יכ ,רדגל דע םיעיגמ ויה םיסור
 ,םינועש ,םינידס ,םידגב םתרומת םינתונ ונייה ונחנא .ףוע םג םימעפלו המדא-יחופת ,םחל
 -תויומכ םתרומת םילבקמ ונייה ,היסורב םינבלבו םידגבב רוסחמה בקע ,הלחתהב .תועבט

 ,םישיבכ הנב .טדוט ץירפ יצאנה שומיחה-רטסינימ לש ומש לע ינמרג הדובע-תוריש ,טדוט ןויצאזינאגרוא *
 ימע לכ ינב םיבר היפכ-ילעופ לש םתדובע-חוכ תא לצינ .םירחא םייגטרטסא םינקתימו הפועת-תודש
 .ט"וא :תובית-ישארב ןלהל .הדובעה רמג םע ותמוה םהמ םיבר .םידוהי יפלא תואמ םהכו ,הפוריא
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 .םיאלפ דרי םִיוָשו ,םידגב לש היצלפניא ןיעכ הרצונ ןכמ רחאל .תיסחי תולודג ןוזמ
 היה -- דובעל והשכיא לגוסמ דועש ימ .השקה ונקלח-תנמ לא ונלגרתה ןמזה ךשמב
 םיפצמ ויהש ,םידליו םינקז וא להנימה ידבוע קר וראשנ וטיגב .ודנמוקל והופרציש לדתשמ
 .ליכא והשמ םתדובעמ םהל ואיבי יכ םתחפשמ-יבורקל
 דוחיב ,הלודג התיה תושגרתהה .קנארפ ר"'ד ,ונלש וטיגה שאר תא ד"סה רצע 1942 ףרוחב
 רובעכ קר .ולרוג לע רבד עדונ אל םיבר תועובש .רבדה תביס המ עדי אל שיאש םושמ
 .תישפָח הריהד רהדש (ןולגע ילב) סוסל המותר גלש-תלגע וטיגה רעש ךרד הסנכוה םיישדָח
 ןקז לעב םדא היה לטומ גלשה-תלגע לע .וטיגב םיידוהיה םירמושה ידי-לע רצענ סוסה
 תומצעה רורצ תא ההיז הזו ,אפור קעזוה .ויפמ םיטלפנ םינבומ-יתלב םיאגהו ,ארפ לדוגמ
 םשו ,וטיגה לש םילוחה-תיבל קנארפ ר"ד רבעוה דימ .קנארפ ר"ד והז יכ ,הלגעה לעש
 לכ ךא .ול הנגא המ ויפמ עומשל םגו ,ונתיאל וריזחהל ידכ ,הנמאנ תיאופר הרזע ול השגוה
 .ושפנ תא חפנ קנארפ ר"ד .ןבומ-יתלבה לומלמה םג םדָנ תרחמל .אושל ויה םיצמאמה
 סמוי .ןרדס ,"רֶנדרּוא" םהל וארק .הינמרגמ םידוהי ורמש ,"וטיג רנילרֶּב" ונלש וטיגה לע
 תאצל ןיא ד"ס תושר ילב .םייתעש ידמ ופלחתהש תורמשמ וטיגה רעש דיל ודמע הלילו
 .דחוימב תושק ויה הלילה-תורמשמ .םייעובשל תחא רותב ףתתשה רבג לכ .אובל ןיאו
 הלעמו ןטק חפ-רונת םוצמצב קסומ ובש הרימשה-רדחב תבציתמ התיה הרימשה-תדיחי
 םיבייח ויה הלאו ,םרות עיגהש םישנא תשש תומשב ארוק היה הרימשה לע הנוממה .ןשע
 .ספאל תחתמ תולעמ 45 לש רוקב ףא םימעפל ,םייתעש ץוחב דומעל
 םיינש דועו ,םהמ דחא לכ די-לע םירמוש ינש ודמע הליל לכ .םירעש ינש ויה ינילרבה וטיגב
 קר .םהלש ודנמוקב הדובעל םיאצוי םירמושה לכ ויה תרחמל .וטיגה תובוחרב םירייסמ ויה
 .הדובעמ תובשל היה יאשרו עובק דבועכ בשחנ הרימשה לע הנוממה
 וסנכנ םה .וטיגה לא תולילה דחאב רודחל םידמ-ישובל םישנא ינש וחילצה ,הרימשה תורמל
 ,םיפורגאב .ףסכו םינועש ושרדו ,םמותל םינָשיה לע םיבלגמב ופילצה ,ונתיב ךותל
 לע תרחמל רסמנשכ .םשקובמ תא וגישהו תיבה ירייד תא וקתיש הפ-לובינבו טוש-תופילצב
 .ףורגאה חוכב םג ןנוגתהל ונל רתּומ הלילה תועשב יכ ונל רמאנ ,ד"סל הרקמה
 לכו !יוכיס-בר ןינע הז ירה גהנ .הדובעל םיגהנ 50 קפסל ינמרגה וטיגה שקבתנ 1942 ביבאב
 לכ וצלאנ 1939-1938 תנשב לבא ,הגיהנ-ןוישר היה יל םג ,םנמא .בציתה -- גוהנל עדויה
 יתיאר אל .תינוכמב םלועמ יתגהנ אל השעמלו ,תויושְרל םהיתונוישר תא רוסמל םידוהיה
 אל םיגהנה לרוג לעו ,םימיה וכראתה .הגיהנ-תמישמל בציתהל דמעומ ימצע תא אופיא
 .רבד דוע ונעמש
 ,ןוסח ףוג לעב ,רבעב היה הרובחת-לעופ .םאנ וי ומשו ,הנקזה ומא םע ריעצ רוחב רג ירדחב
 ריעצ דועו תחא השאו אוה :ודוס תא יל הליג דחא ברע .קפקופמ סופיט לש םשור השע ךא
 ותינכת םגו ,יל וארנ אל ויוולמ ינש םרב ?ףרטצהל ינא םג ןוכנ אמש .בורקב וחרבי דחא
 .שפוחב תוּפזל םולחה םסק יל םגש ףא ,אופיא יתבריס .יוכיס תרסחכ יניעב התארנ
 תא םירפוס ויה רקוב לכ .תושפנ שולש תורסח יכ ררבתנ ,רקובב הריפסה תעשב ,עובש ץקמ
 רבד ,ןכאו .וטיגב רדג תצירפ לכ לשב תוירחא העבתנ וטיגה תלהנהמו ,וטיגה יבשות
 קסנימ תא תוקרוס וליחתה ד"ס תורמשמו ,םישופיח וכרענ דימ .ד"סל עדונ החירבה
 ושמָשיש םידוהי 300 לש המישר ךורעל הלהנההמ ד"סה העבת ךכ לע ףסונ .היתוביבסו
 ןעמל ,היריב הלא ותמוי ,םיחרובה תשולש ואצמיי אל םימי השולש ךות םא .הבורע-ינבכ
 300 לש המישר הניכה איהו ,ןוסאה תא עונמל הדי לאל היה אל וטיגה תלהנה .ןּואְרִייו וארי
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 םויה עיגה הנהו ."סנ"ל ופיצ לכהו ,רבג חתמה .ד"סה ידיל הרסמו םילוחו םינקז םבור ,שיא
 הסנכנ םירהצה ינפל .'א םוי ,המודמכ ,היה הז .3007-ה תתמהל דעונש םויה אוה ,יעיברה
 לכש הדוקפ ןתנו הנחמה תלהנהב עיפוה ד"סה דקפמ .וטיגה ךותל ס"ס-ישנא הנועט תיאשמ
 הפמ םידוהי האלמתנ ּוטיגה רכיכ .הלודגה רכיכב ,גרובמאה וטיגב דימ ובציתי וטיגה יבשות
 ד"סה דקפמ .תיאשמהמ תולובכ תויומד שולש ס"ס ישנא וררג ,ובציתה לוכהש רחאל .הפל
 רזחוי אלש טלמנ לכ רובעב יכו ,יוכיס תרסח איה החירב לכ יכ שיגדהו רזח ,רצק םואנ אשנ
 ס"סה יסגלקו ,םהילענ תא וצלח לזמה-ישיב םיחרובה תשולש .םידוהי 100 גרוהל ואצוי --
 וספתנ םיחרובה .םיתמ וחנצ םיריעצה תשולשו םיערה יריה .םהיבור םע ןכָה םלומ םידמוע
 םע רשקב אובל ולכי אל ,תיסור אלו שידיי אל ועדי אלש ןויכ .קסניממ מ"ק 20 לש קחרמב
 .העמק וכראוה םהייח -- םילוחו םינקז םידוהי 3007ו .םדא םוש
 -שיא םיסנכנה תא םידקופ תודיחיה ירמוש .וטיגה לא סודנמוקה םירזוח ךרעב 4.30 העשב
 הלא .םמוי תויווח תא םהינכשל םירפָסמו "םתריד"ל םיכלוה םישנאה .םֶרפסַמ יפל שיא
 איבמ דחאה .העונצ ברע-תחורא םיניכמ ,הדובעה תעשב והשמ "ןגרא"ל םקלחב הלעש
 תונמדזה ןאכ שי םיינמרגה םילייחל .ןיפילח-רחסב והשמ גישה ינשה ,הקסה-יצע תצק
 וא םחל-רכיכ רובע .תופעות-ןוהב םהל הלוע התיה םתדלומב רשא הרוחס לוזה-ליזב גישהל
 ,ותדובע-םוקמב רבד גישה אלש ימ .םהל דרש רשא לכמ םידוהיה ונתי רחא ןוזמ ךרצמ לכ
 רבכ ול םיפצמ םש ,וטיגה לש רדגל הדובעה ירחא ךלוה ,"רחסמ-ירשק" ול ןיאש ימ וא
 -תַפָמ יתפלחה םעפ .הלאב אצויכו המדא-יחופת ,הניבג ,האמח םתא םיאיבמ וללה .םיסורה
 יליבשבו יתשא ליבשב המדאה-יחופת קרמ .םיאופק המדא-יחופת השימחב השדח ןחלוש
 לודג ןידס רובעבו ,רקפהה-חטשל יתכנגתה תרחא םעפ .בערה באכ תא תצקמב ההקיה קר
 יתשא תאו יתוא הכיזש ,ליגר-אל לזמ הז היה .ןטק לוגנרת תיסור הרכיאמ יתלביק בוטו
 ךורכ ךא ,שממ שפנ-חוקיפ היה ןיפילחה רחס .םימימת םימי השולש ךשמל םירהצ-תחוראב
 השא היריב םוקמה ותואב רטוש גרה ,יתישעש "הקסיע"ה ירחא עובשכ .הבר הנכסב היה
 .ןיפילחה-קוסיעב הספתנש
 -חטשב יתטטוש םימי לע םימי .הקסה-יצעב דייטצהל חרכה היה 1941-42 לש רקה ףרוחב
 .םיתב לש תוסירה דבלמ רבד םש היה אל יכ ,םשל אב היה אל שיא .וטיגל ךומסבש רקפהה
 החריטה לכ התיה אל םימיאתמ הדובע-ילכ ילב לבא ,הקסהל םיצע איצוהל היה רשפא םשמ
 .תולד תואצות אלא תנתונ
 לא לבחב יתספיט .גג-תיילע האשנתה ולוכ ןינבה לעמ .קירו חותפ םסָא דמע ונתיב די"לע
 התלגנ ךכ-רחא .יתאצמ םגו יתשפיח .הקסהל רשָּכה המ-רבד אוצמל הוקתב ,גגה-תיילע
 לא הליבוה הלוענה ותלדש ,בוזע רדח םש יתיליגו יתברקתה .רוא-ןרק קחרה אל יניעל
 -ילכו ץע-יכותיח םש ויה ןכ .ריק-יזגראו תואסיכ ,הטימ ,ןחלוש ויה רדחה ותואב .בוחרה
 םיצפח הלא ויה יבגל לבא ,ןשיו שמושמ היה לכה .דועו ם"וכס ,תוחלצ ,םיריס ןוגכ חבטמ
 ךכו ,רבד רחא רבד םשמ יתאצוה בר למעב .םתוארל יתיכז אל םיבר םישדוח הזמש
 יתאצמש הדובעה-ילכ תא .יתיב ןויבצ ול תווַשלו ירדח תא המ-תדימב טהרל יתחלצה
 םירישכמה תרומת ,םינבימ ינוקיתב קסעו ועוצקמב וטיגב םג ךישמהש ,לֶדֶא יאנבל יתרסמ
 .םימי שדוח ךשמב םוי-םוי םירהצה-תחוראל ףסונ קרמ רטיל יתלביק
 לע ףסונ וטיגב תבצקומה םחלה-תנמ תא םג סודנמוקה ילעופ ולביק וטיגה ייח תישארב
 ולביק ץוח-תדובעל ואצי אלש וטיגה יבשות .קספנ הז ךכ-רחא .ודנמוקב ולביקש םתנמ
 שפועמ היה םחלה םא .שבוע םחלה הָלַעה ,בורל .קרמ לש דָונרִתו םחל םארג 200 םוי-תנמכ
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 תפסותה לשב ,הז םחל לבקל םישנאה ופידעה ןכ-לעו ,םארג 400-ל הנמה הלדגוה ,דואמ
 .לקשמב
 יקסנימק ר"ד .ומויב םוי ידמ םהיתונברק תא ועבת הניקת תיאופר הרזע רֶדַעָהו ,בערה ,רוקה
 .רופכמ אופק ,ותטימב תמ דחא םוי אצמנ ןילרבמ
 לכ יתוא הקיסעה וז הדובעו ,םיניכ יּוליפל םיתמה יצפח תא איבהל ידיקפת היה המ-ןמז
 ויה וטיגב הקוצמהו לבסה .הכמל הפורת התיה אלו ,תברצ יל םרג לקולקה לכואה .ולוכ םויה
 .ץוח-תדובעל תאצל יתטלחהו ,אושנ אלל

 "מ" ואגטפּול
 ובצוהש תויאבצ תודיחי המכו המכ לע הנוממ התיה [קסנימ] "מ" (יריווא בחרמ) ואגטפול
 ןינבכ המחלמה ינפל שמישש *"זואהכוה"ה לש ודנמוקל יתעגה ינא .היתוביבסו קסנימב
 היהו ןינבה ינפל דמעש ןינל לש קנע לספ םש לע ,ןיִנָלתיב םג ול וארק .קסנימב הלשממה
 ,הפאווטפול :אבצה תוביטח לכ לש תוטַמה וזכור הז ןינבב .ןיזרבא-תעיריב ולוכ הסוכמ
 .רתויב שידח ןונגסב הנבנ ,ריעה זכרמב ןכָשש ,ןינבה .האלה ןכו תבכר-ידבוע ,טכאמרָאו
 דבע ובו ,ולש הקסהה-תיב דמע ונממ שרפומ תצק .ויתוסינכ לכ לע ורמש םילייח תורמשמ
 תא בוטחל ונילע היה ךכ רחא .לוגע רוסמב םיתורכ תונליא יעזג ונרסינ .ילש ודנמוקה
 40 לש רוקב ,תועש 8 ךשמב ץוחב התושעלו ,השק התיה הדובעה .הקסה-יצעל םירסנה
 דימ עסוה -- אלמתנש םיצע ןורק .ידמל קפקופמ גונעת היה -- ספאל תחתמ תולעמ
 ונשרוג דימ לבא ,םוח תצק ונשחש ידיחיה עגרה היה הז .ןָשְבְּכל םש לטוהו הקסהה-תיבל
 .תבכר-ידבוע ודבע המינפ הקסהה-תיב ךותב .תוכמבו םיפודיגב הצוחה
 םייסור םידוהי םג .ןקרֶפל ונילע היהו ,ץע יעזג תוסומע תובכר ועיגה עובש לכ טעמכ
 .ונלש ודנמוקב תוטעמ ויה םישנ .רזע-ילעופכ ןהו עוצקמ-ילעבכ ןה ,"זואהכוה"ב וקסעוה
 -רחא התיהש ,תינניחו האנ ,18 תבכ הידוהי הרענ ,ןייטש הזליא התיה ונלש הנולוקה שאר
 ,ימשיטנא ,ןחרצ היה הז ץלוש .ונילע הנוממה ןיצקה ,ץלּוש טנאנטיולרָאּבּוא לש ושגליפ ךכ
 .שונא-םלצ לוטנ ,טסידאס
 ,ול היה ופאב .ןייִמ רהנ-לע טרופקנארפמ ידוהי ,ךאלאו םשב ןקדזמ םדא םע יתדבע המ-ןמז
 .סלקלו געלל הליע שמיש םינמרגל ךא ,ההימת ררוע ונָּבַש ,ןטק בהז"םזנ ,תואירב ימעטמ
 .החונמל תונמדזה לכו תורשפא לכ ונלצינ ,תוחוכ-תסיפאמ ,הנוזת-תתמ ונלבס ונלוכש ןְויכ
 עמשיי םירישכמה ןואשש ידכ ,םידבוע רתיה ויה ןמזב ובו ,חנו דמוע היה םירבחהמ קלח
 םואתפ .והשמ יל חסו דמוע רבחו ,שוכמבו תאב דבוע ינא .הריפחב ונגהנ םג ךכ .קוחרמל
 ריזח" :תופרחבו ףוצרפב תוטיעבב ללמואה לע רעתשמו ףולשה וחדקאב ץלוש עיפוה
 ומעז תוצרפתהמ יתלצינ ,ישוכמב יתקסעתהש ןְןיכ ."ךתוא הלתֶא ...תמהוזמ תפוניט ,ידוהי
 .תיטסידאסה
 -יחופת תונועט תויאשמ ברע-תונפל תועיגמ ויהשכ .תורחא תודובעל םג ונב ושמתשה
 -ןטק ןושאר-יארוט םש היה .תוכמ לש רטמ תחת ,תיברימה תוריהמב ןקרֶפל ונשרדנ ,המדא
 ונממ .וילע הלע ףא תוכמ תתחנהבו ,וינודא תא לוכב הק;ומ היהש ,ץלוש לש ותרשמ ,המוק
 .תיאדכ הדובע המדא-יחופת תקירפ התיה ןכ-יפ-לע-ףא .תוטעמ אל תוטיעב ינא םג יתגפס
 יתא אצמנה ילימרת םג -- התואנ תונמדזהבו ,הדובעה ידכ ךות דוע ואלמתנ םיסיכה לכ

 .ינמרגה שוביכה-אבצ לש םינושה תועורזה תוטמ ונכָש ובש תיבה ,תונוטלשה-תיב -- "הובגה תיבה" *



 1.3 "יגרובמאהה וטיגה"

 ,המדא-יחופת ויה אל םא .הנחמל ,הרזח ךרדל דימ םיאצוי ונייה הדובעה רמג םע .דימת
 .לימרתה שמיש ךכל םגו ,ץע-לוב הזיא חקול יתייה
 ןאכ .שיא 80-כ ויה ונלש הנולוקב .בוריקב מ"ק 2-כ היה ןינל-תיבל וטיגהמ ךרדה ךרוא
 היהש ףא .דחוימב ילע בבחתנש ,ינידנולבו הובג ,גרובמאה ןב ,ןהכ דראהרג תא םג יתרכה
 :ונעמש םג םנמאו ,תושדח עומשל ונא םישקבמ התיבה ךרדב .דליכ הָארנ ןיידע ,18 ןב
 -דוסי ןהל שי רידנב קר תובוטה ךא ,תונוכנ דימת טעמכ תוערה .תויזהו תמא ,תוערו תובוט
 .המ
 ונתוא וריבעיו ידוושה םודאה בלצה ידי-לע ררחושנ יכ העומשה הטשפ 1942 ראוניב
 ינש ;קסנימ תובוחרב ידוושה םודאה בלצה תא האר דחא :ולש עדיהו שיא-שיא .הידוושל
 .םישדוח השולש ךות םייתסת רורחשה תלועפ יכ עדונ ישילשל ;ןתמו-אשמ להנתמש עדוי
 ,תווקתב םייח ,זוע בוש םירזאתמ ,םיעמושה ,ונאו .וטיגב וחרפ ןהב אצויכו ולאכ תועומש
 יכ ,ןובשחב חקלנ אל דחא טרפ קר ...רחואמה לכל קסנימ-וטיגמ אצנ יתמ ,ןיציק םיבשחמו
 .חרופ ןוימד ירפ ,אוש-תועומש אלא ןניא ולא לכ
 םג תועטומו תוטעומ ,ונידיל אב אל ןותיע םושו ,ןזואל הפמ ןה וניתועידי לכש ןְויכ
 אולמכ ףא הנמאנ הניא תינמרגה תונותעה םגש דוחיבו ,תוברקה ךלהמ לע וניתורעשה
 תומש וניבגל םה תיסורה תיזחה ךרואל םיברה תומוקמה .המחלמה תוריזב תודבּועל המינה
 תוליח לש תוטטומתה -- איה ונתווקת לכו ,ונל העודי הניא תערכמה םתועמשמ ,דבלב
 .ונרורחשל איבהל היושע וז קר .הינמרג

 הרשפה
 ונדעצ רשאכ ,1942 ראוניב ,הרקה ימיב רבכ ."מ" ואגטפולב םיבר םימי דוע יל ורתונ אל
 ןכרד ושע שיבכב תוינוכמה לכ יכ בל יתמש ,זואהכוהה ןכוש ובש ישארה בוחרב בוש
 תוברה תויווגב ונחבה ,בטיה וננובתה רשאכ ,ךכ-רחא קר .יניעב הומת היה רבדהו ,לתּופמב
 ,תויווג תויולת בוחרה ידצ ינשמ תונליאה לע םג יכ וניאר דועו .שיבכה ינפ-לע תורוזפ ויהש
 .םייולת 50 יתרפס ימצע ינא .שולש םג םימעפ ,ץע לכ לע םייתש-םייתש
 תא הפקתו ריעל הצרפ הלודג םינזיטרפ תדיחי .הרק המ ונל עדונ ,התיבה ךרדב ,ברעב
 -תואל תונליאה לע ולתינ םייובשהו ,שיבכב ולפנ םיללחה .הלשכנ הפקתהה .זואהכוהה
 .הרהזא
 בוש ךכ-רחא ,םיסמנ חרקהו גלשה ,םוחה תצק טשופ הנה .םיקרפל ףלחתמ ריואה"גזמ
 ונא .ביבאה אוב תא םירשבמה תותוא םה הלא .חרק בוש תרחמל ,ץוב דחא םוי .לכה אפוק
 םויב עריא רבדהש יל ורמא תרוסמ-ירמוש םידוהי .םירופה גח לח ובש שדוחב םידמוע
 .ינממ רתוי ךכב םיאיקב וללהו ,םירופה
 םיבכעמ ס"ס-ישנא יכ םיניחבמ קוחרמ רבכו ,ונלש וטיגה לא ליבומה בוחרל םיעיגמ ונא
 סודנמוקה םתוא די-לע רתוי םיהתשמ םה .תומישר םימשורו הז רחא הזב סודנמוקה תא
 רבכ םש .ידדצ בוחרל םיחלושו רפסמ םישנא ןהמ םיאיצומ .םייסור םידוהי םיאצמנ םהבש
 ,םיאצּומ רפסמ םישנא ,תונולוקה לכ תורצענ ךכ .םיכורא םירותב םישנא תואמ םידמוע
 .וטיגה לא הרזח םיחלשנ ראשהו
 ,הארנכ ,וניחבהש תויסור תוידוהי שולש .םייסור םידוהי 15,000 ורונ יכ ונל עדונ תרחמל
 .םש ןתוא ריתסה דחא ינמרג .הקסהה-תיבב ןולל וראשנ ,שארמ הנכסב
 רטיפ ץלוש .הקסהה-תיבב לודג םידבוע רפסמב ךרוצ היה אל בוש ריואה-גזמ ףוליח םע



 םערב םייח 244

 יתראשנ םוקמ ותואב .קסנימ תבריקב הפאווטפּולה לש םיטיהר-ןסחמל חלשו ונתאמ םיבר
 התיה וז םג .ןהילע ונעטּוהו תויאשממ וקרופ תונוראו תונחלוש ,תואסיכ .תועובש השולשכ
 התע בציתהל יתלוכי ,םישיבכ תלילסב הנשל בורק יתדבע הינמרגבש רחאמ .השק הדובע
 תופידרהמ יתקמחתה הזכ ןפואב .ןסחמה רצחב תומוגפ תופצרמ ןוקית לש הדובעל
 .םילייחה לש תושיגנהו
 רזגנ רבכ םהיניעב יכ ךכ-רחא יל ורפיס ידידי .בערב דמעמ קיזחא דוע ןמז המכ יתעדי אל
 תשמשממה בערה-תתימל ןמיס ,ןבולה ימתכ וטשפ רבכ יניעל תחתמ :בער-תתימ תומל יניד
 .האבו
 -יחופת םע םתוא ונלשיבו ונפטק .םיריעצ םילעו םידפרס ,םיבשע ינימ לכ וצנה וישכע
 .ןררַּב תויהל יאשר וניא בערה לבא ,רתויב ברע היה אל הז לישבת לש ומעט .םידדוב המדא
 םא וליפא ,תובישח םוש ןיא ראשה לכל ,הקירה הביקה תא אלממ והשמש -- אוה רקיעה
 .תוומה תא ברקמ הזכ "לכוא"
 יתינעתהו וטיגב אופיא יתראשנ .הדובע ילב יתרתונ בושו ,וציקל עיגה תופצרמה ןוקית םג
 ,םימח ויה רבכ םימיה .ץובו גלש תונָפל היה ךירצ .יל וחינה אל החונמב תבשל םרב .תברצב
 .ןבאכ השק התיה ןיידע המדאה לבא
 םויב ,ןושאר ימימ דחאב .ודויצו ירדח טוהיר תא יתררג ונממש םסָאה תא ורגס רבכ ןמזמ
 לכ תא ופסאו ,גלש דרי בוש .וטיגה תלהנה לומ בציתהל םירבגה לכ ווטצנ ,ריהב שמש
 ימיב .תושעל ודמע המ יל רפיס והשימו ,הטימב יתייה בוכש .גישהל ןתינש גלשה-תולגע
 שמיש בורקה םסאה .ידמ השקו האופק התיה המדאה .םיתמה תא ורבק אל םירקה ףרוחה
 התע .ולוכ ללחה תא ואלימש תולודג תומירעב וז יבג לע וז ומרענש תויווגל ףוסיא םוקמ
 לש רות .וטיגה תבריקבש ידוהיה תורבקה-תיב תמדאב ובצחנש תורובב ןרבקל ןמזה עיגה
 הדנ הרובחתה .תורבקה-תיב לא וכרדב בוחרב ךרתשנ ,תויווג תונועט ,גלש-תולגע
 ;הנורחאה םתחונמל וטיגה יתמ תואמ ואבוה ךכ .תאצוי הצובק -- האב הצובק ,תלטוטמכ
 .םיתמה ימו ימ ונעדיש ילבו ,הליפת ילב

 "הנרֶזקרֶצנַפ" ודנמוק
 הז יכ יתעדי .רבועו ףלוח יאמ שדוח .בערב עווגל דמוע ינאש יתשח .וטיגה תקוצמב יתצק
 ץוחמ םינכוש הלאה סודנמוקה .הדובעה תומוקמל םידומצה סודנמוק םימייק המ-ןמז
 םניאו ,םיפירצב ,םתדובע-םוקמב רוגל םש םידבועה םיראשנ הרובחתה יישק לשב .קסנימל
 .תוכימשו שק-יקש םע תויתמוק-וד ץע-תוטימ תודמוע םיפירצב .וטיגל רוזחל םיבייח
 .הביח יל הטונ איהו ,התא חחושל םעפ יל ןמדזנש הרוחב תבשוי יאנילרבה וטיגה תלהנהב
 .התלוכי בטימכ התשע איה .ץוח-ודנמוק הזיאב הדובע יל גישהל לדתשתש התוא יתשקיב
 יאדו .םידבוע ול ררוב טדוט-ןויצזינגרואה שיא .שדח ודנמוק בכרוה ןכמ-רחאל םייעובשכ
 ידכ ,ריוא יתואיר אלממו תוקומע םשונ ,תומצעה דלש ,ינאו ,םיקזח םישנאל םיקוקז
 םושמ אלא ,יתואיר חופינ תוכזב אל לבא ,הדובעל יתלבקתנ ,ןכאו .קזח שיאכ תואריהל
 לא וסחיב םיהולא-ךאלמכ ךכ-רחא הלגתנ הזה ינמרגה .הזה שיאב תובר יתרצפהש
 ואצומו "ַאטיפ" ויוניכ ,ָאפראש ךירדירפ ומשו לבָאפדלֶאפ תגרד ותגרד .םידוהיה
 | .גרובמאהמ
 (ןוירשה-ליח לש ןיטקרסק) הנרֶזאקרַצנאפה לא אטיפ ונתוא איבה 1942 ינויב 18-ה םויב
 םייסור םייובש ונכוש ןאכ .םילודג םיִנָבל-יִתב םע םייסור םיניטקרסק לש לודג חטש --
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 ילייח םירג םיתבה ראשב .םוי"םוי ךרפב םידבועו ,םיתבהמ םיינשב םירג םה .םיבר
 .האנ ןינבב תנכושהו ָאלֶאטשטיילטנורפ הנוכמה ט"וא תֶדקפמ ,ט"וא ישנאו טכאמרַָאווה
 4 -- חטשה הצקב וצקוה וננוכישל .טכאמרָאווהו ט"ואה יחבטמ םג םיאצמנ ןינב ותואב
 םייעוצקמ םילעופ המכ הפ םיאצמנ רבכ .םוקמב םינושארה םידוהיה ונא ןיא .םיפירצ
 -- היקבולסוכ'צמ רלדא לּואפ ;םירופחד גהנ -- יקציורַמ סקאמ :םסייג ט"ואש םיידוהי
 תצובק ומעו ,היקבולסוכ'צמ אוה םג ,רָאּואב רֶאתַול הנולוקה-שאר הלאל ףסונו ;רטק"גהנ
 ,םידוהי 120 וישכע ןאכ םינומ ונא השדחה ונתצובק םע .תודובעה יגוס לכל הנטק םילעופ
 .םירבגו םישנ
 ונלחתה ונא .וניניב רשק רשקנ טאל-טאל .היסורמו הינמרגמ םידוהי 128-כ ודבע הז הנחמב
 .םיבר םינָינב םש ומיקה .םייטנגילטניא םישנא ויה םה .תינמרג -- םהו ,שידיי תצק ןיבהל
 ,ןיצקל יטמוטוא ןפואב הנמתמ היה המריפ-לעב לכ .תרחא המריפ ידיב קזחומ היה ןינב לכ
 .ןוזמה תניחבמ רפתשה ונבצמ םג .ינמרג לכוא ולביק םה .הנשמ-ןגס וא ןגס ,ןאטיפאק
 .ונלביקש ןוזמה לע םהלשמ ונל םיפיסומ ויה ט"וא-ישנא
 ויה םירמושכ ונילע םינוממה .םירבג 20-כ ודבע יתצובקב .ןינבל תודוסי תריפחב יתדבע ינא
 ונילע לקהל ושקיבו ,בל-יבוט םישנא ,ָאבייש יליו ט"וא רטסיימ וא "ַאטִיפ" ט"וא-רטסיימ
 גזמ-בוט .םנוזמ-תנממ קלח ונל ונתנ וליפאו ,םתלוכי בטימכ ונל ורזע םה .םוגעה ונבצמב
 .הקדוו םגול היה ןוצרב .ער לכמ ונילע רומשל הסינ םיכרדה לכבו ,ָאבייש יליו היה דחוימב
 יאשחב םיברעב שגפנ יתייה ,"רקלאו תא רָאפָאש" ,תרחא הרבחל ונרבעוהש ירחא םג
 ןומָא ויפלכ יתשחר ,ינמרג ותויה תורמל .םיחאכ םיחחושמ ונייה .יליו םע תובורק םיתעל
 ,אטיפ יבגל םג יל התיה השגרהה התוא .טסינומוק היה ובל רתסבש השגרהה יל התיה .אלמ
 -ידידי ינש תאז ושעש יפכ ,ךכ-לכ תישונא הרוצב םידוהיב םלועמ וגהנ אל םיצאנש ןְויכ
 .הלאה םידוהיה
 ,והשמ לשבתנ ובש ,המדא-יחופת תופילק קרמ ונלש םירהצה-תחורא הללכ הלחתהב
 .פוריס וא הביר תצק םע םחל םארג 250 ונל ונתינ םירהצה-ירחא .הליחבב והונלכאו
 הרזח ברע ידמ הלבּוהש םידוהי תצובק םג ונלצא התיה םוקמב םיררוגתמה םידוהיה דבלמ
 ץירומ ידידי םג .וטיגה םע ףטוש םיבתכמ-רשקב ונדמע הלאה םישנאה תועצמאב .וטיגל
 .הנממ "ראוד" יל איבהו ,יתשאל יבתכמ תא דימת חקל אוה .תאז הצובקב דבע סאאה-הד
 .1942 ילוי ףוסב היה הז .תרחואמ העשב ןיטקרסקה לא תאזה הצובקה הרזח דחא ברע
 תא ס"סה ריתה יעיברה םויב קר .וטיגה לא סנכיהל הצובקה ישנא ושרוה אל םימי השולש
 ללותשה םימי השולש .םימיִא-תביש וז התיה .וטיגה ךותל תונולוקהו סודנמוקה לכ תסינכ
 לע הננוק החפשמ לכ .תאזה הטיחשב םהייח תא וחפיק םידוהי ףלא 35-30 .וטיגב םורגופה
 .תרוכה הלע םהירוה לעו סאאה-הד ץירומ לש ותוחא לע םג .היתמ
 ךכו ,תויווגה קוליסל םירבג 50 לש הנולוקב בצייתהל הווטצנ ןמפוה דראהרג ידידי לש ויבא
 םמוקמל ורזחיש יאנתב ,תועש המכל השפוח וירבחו אוה ולביק תרחמל .עשפל דָע היה
 לע וינבלו ותשאל רפָסל ידכ ,דראהרג לש ויבאל הקיפסה תאזה הלקה העשה .ץרמנ קוידב
 הנולוקה לכו אוה .םימלועל ותחפשמ-ינבמ דרפיהלו ולאה םיימויה ךשמב ויניע וזחש המ לכ
 .התחפשמ לכ ןדבָא לע בויא-תרושב הלביק ,ןיירה לבָחמ ,ןהאה המלעה םג .דעל ומלענ ולש
 המחנל הסינ ,הרופיס עמשל הינפב ךובנ דמע ,ףוה רריפפורטרָבוא ,הלש הדובעה-להנמ
 וטחשי םינמרגש ,תאזכ הפרח .המחלמב דיספת הינמרג םא ושארב רודכ הריי יכ חיטבהו
 קיתו רבח היה הז ףוה .תאשל לכוי אל ,םינוא-ירסחו עשפמ םיפח םישנא תאזכ הרוצב
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 .ותעד לע תולעהל היה לוכי אל הפ וללוע םיצאנהש המ תא לבא ,תיצאנה הגלפמב
 ךפה ָאּביר רריפראשטפואה לש ומש .וטיגב םידוהי תחיצר לע תועידיה ופכת ךליאו ןאכמ
 .חצרלו המיאל ףדרנ-םש תויהל
 ,זואהכוהה לש הקסהה-תיבמ רבעשל ילש הנולוקה שאר יכ העומשה הטשפ 1942 ץיקב
 יובש יסור סייטו תחא היסור הידוהי םעו ץלוש טננטיולרבוא םע ,התוחא םע ,ןייטש הזליא
 ישנא לכ ּורונ ךכ לע הבוגתב .תיזחה וקל רבעמ םיסורה לא רּוכש ןוריואב וטלמנ
 תדימ המ .םיללח תואמ בוש הליפה וז היצקא .ד"סה ידיב םהיתוחפשמ-יבורק םע הנולוקה
 .עדוי ינניא -- וז העומשב תמאה
 ןכ-יפ-לע-ףא .תולודגה תויצקאה תעב ,הנרֶזאקרַצנאפה ירייד לע ,ונילע וחספ ,יסחי ןפואב
 ורסח אל ט"ואב םיצאנה דצמ תוימוקמ תויוערפתה .דגנמ דימת ונל םייולת ונייח ויה
 תא ןייצל שי דחוימב .םוניהיגל ונייח תא ךופהל וקיפסה לבא ,תוטעמ םנמא ויה ולא .םלועמ
 .קוח-םחל ול ויה תּוילאטורב-ישעמש ,םישימחה ףס לע שיא ,טדימש עדונה םידוהיה-חצור
 .רובה לא רשי לפנו עגפנ הלהו ,חבטמה לש הפשאה-רוב דיל הרי דחא ידוהיב
 םילגר-תוטיעבו ףורגא-תומולהמ ונממ יתגפס ."די-תתמ" ונתאמ ךסח אל הגנאל טסוגוא
 וינפ-עבַמ ."הדאאש" תרבח ישנאל הפק איבהל ילע לטינש העש ,ףוצרפב רשי ,תובר
 .םינש תורשע יתש רחאל םג ,הזה םויה דע ינורכזמ שמ וניא יניצהו םטמוטמה
 יקלח לכמ .םילודג הבָּכרה-ימלוא תיינב לש תולודג תוינכת עצבל לטוה הנרזאקרצנאפ לע
 .הָינבָל ופרוצ םיגלֶבו םינלופ ,קסנלומסמ םייסור םייובש .הדובע-תוחוכ ואבוה הפוריא
 ירוקיבל ץקה אב זאו ,חטשה תא טכאמרָאווה תודיחי וספת ,הבכרהה-ימלוא תלעפה ירחא
 .ינפל המוסח התעמ התיה ,תומלואה דיל הרבעש ,וילא ךרדה .ָאבייש יליו לצא
 ,"הדאאש סקאמ" תרבחב הדבע איה .ונילא יתשא תא יתרבעה לודגה םורגופה ירחא דימ
 ,המודמכ ,ד"ס ידיב הרסאנ ןכ-ירחא רצק ןמז .םילייחל םידמ תלבוהב ,םידגב ןסחמ הזיאב
 אל זאמ .קסנימב רהוסה-תיבל הרבעוה איה .ןיאושינה-תעבט תא רוכמל התסינש םוש לע
 .הילע רבד יל עדונ
 ריבעהל ונילע היה .ונלש הנולוקה הררופתה ,השקה תיסיפה הדובעה לשב ,טאל-טאל
 וערכ דחא-דחא .הָינבה םוקמ לא הנחמה לש םינסחמהמ תיזכרמ הקסה לש םידבכ תורוניצ
 ידיחיה ידוהיה יתראשנ ףוסבל .וטיגל רוזחל ופידעה םישנאהו ,םאשמ דבוכ תחת םישנאה
 קיזחא םא ,ףרוחב םירונת-קיסמכ הדובע םוקמ יל גישהל יל חיטבה הרבחה ריכזמ .םוקמב
 דואמ יל םסק ,םדוקה ףרוחה תואלת תא יתרכזש ןְויכ .תיחכונה הדובעה רמג דע דמעמ
 .הזכ הדובע-םוקמב תוכזל יוכיסה
 יניינבב םירונת-קיסמכ הדובעל דימ יתוא עבת טדימש םידוהיה חצורו ,אובל םידקה ףרוחה
 .שממ הלצה ,המלחה ,לכוא :היה רבד לש ועמשמ .אָלֶאטשטיילטנורפה
 -תועש 12 -- תרמשמ לכ .הליל-תרמשמו םוי-תרמשמ ,תורמשמ יתשב ודבע הקסהב
 דמע ףתרמב .הלק התיה הדובעה .םיריהזמ ויה םיאנתה .תרמשמ לכל םישנא ינשו ,הדובע
 ינפל ,םוי"םוי .םיריזחל ןוזמ שמשיש ידכ ,לכואה ירייש תא וקירה וכותלש רשי לושיב"דוד
 .רטיל 4 טעמכ היה ולוביקש ,ילש לכואה-ילכ תא םהב יתאלימ ,םיריישה תא המש וסינכהש
 ,םוקמ-תבריקב ינמרגה תווצהמ שיא הארנ אל םאו ,דואמ ונתוא ובביח תויסורה תורענה
 לכוא התעמ ונל היה ךכו .ונתבציק-תנממ השימח יפ םעפ אל ונל ונתנו ןהידיל רורד וארק
 .וננתיאל ונרזח טאל טאלו םילחהל ונלוכיו עפשב
 .וטיגל הרזח הנרֶזאקרַצנאפהמ םידוהיה לכ תא ד"סה עבת םואתפ .ןסוח םלועל אל ךא
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 יכ ונשגרה .תורישל סנכנ שדח להנמו ,רחא םוקמל רבעוה ט"וא לש ןשיה רטיילצאזנייאה
 רפסמ תוחפל ררחשל עבת שדחה להנמה .ימשיטנאה ומדוקמ רתוי אוה ישונא םדא
 לכוי אל ,ואל םאש ,ןכ ינפל ודבע ןהבש תוינויחה תודובעה ךשמהל םידוהי לש םצמוצמ
 .םידוהי 10 ד"סה ול רשיא ףוס-ףוס .ןיטקרסקב תפטושה הדובעה עוציבל תוירחאב תאשל
 .םיניכמ ונאטוחו ונחלקתה ונלוכ .הרשעה ויהי ימ ונעדי םרט
 רלדא לואפ ,(טייח) סרָאקניפ דוע םש וראשנ םיקיסמה תעבראמ ץוח .םידוהי 11 ונייה
 ןהאה המלעה ,(רושמ-לעופ) סאאה-הד דראהנרָּב ,(רופחד-גהנ) יקציברמ סקאמ ,(רטקד"גהנ)
 .(ןסחמה-ידבוע םהינש) יטרֶג ותבו סֶלָּבַא ,(םינסחמה תלהנימ)
 לש אלו םינמרג לש ןוזמ-תנמ ונל תתל ט"וא תלהנה הפידעה ,תובר תוכובסת עונמל ידכ
 ,קינקנ תצק ,האמח וא הנירגרמ םארג המכ ,םחל ג"ק לש תימוי הנמ ונלביק רמולכ ,םידוהי
 תופסונ תועש לש ןרָכשב .הזמ הלעמל וליפא ונלביק ימשר-יתלב חרואב ;הציב וא הניבג
 ףילחהל היה רשפא םחל .ןיפילח יקסעל שמיש ונממ קלחו ,וניכרצמ הלעמל ןוזמ ונל היה
 -תדובע ידבועכ .החישב םיחתופ ונייה תופוכתו ,יתוא ובביח וללה .םינלופה לצא תוירגיסב
 ינפב וללוגו אלמ ןומָא יב ונתנ םה .יצאנה לשממה ןיבו םהיניב הבריק םוש התיה אל ,הָיפכ
 .הקנילבְרט ומשו הדמשה-הנחמ םייק ןילופב יכ ,הנושארל יל עדונ ךכ .םהינּופצמ לכ תא
 לכ םיאצמנ הרפואה ןינבב קסנימב יכ ,םינלופה יפמ יל עדונ דועו .ךכב ןימאהל יתישקתה
 םינעטמ םתֶא ואיבה הפוריא-ברעממ םידוהיה .ודמשוהש םידוהיה לש ךרעה-ירבדו םיצפחה
 רבגומ עציהל םרג הז .לוזה-ליזב םתוא שוכרל םינמרגה ולכי םשו ,םיצפח לש םימלש
 .רוחשה קושב םיריחמה תדרוהלו
 םג קופיאב תעכ וגהנ ,ט"וא-שאר התע היה ,רתוי ינאמוהה ,שדחה להנמהש ןְָויכ
 הבר התיה הדובעה .טקשב ופלח ּונימָיַו ,רתויב םיעשורמה ןכ ינפל ויהש םיימשיטנאה
 ונישע ךכו ,תוימשרה תועשה 12 תסכימ לע תופסונ תועש ונתוא ודיבעה ט"וא-ישנא .דואמ
 הלע םישדוח השולש ךות .ונלוכ ונארבה ןכ-יפ-לע-ףא .הממיב תועש 18-16-כ הכאלמב
 .םלשו אירב בוש ימצע יתשחו ,ג"ק 25-ב ילקשמ
 רובעל יתחלצה יכ ,יקלחב יתחמש .ךרוצה יד םימחפ ונל ויהו ,רונת םע ףירצב זא ונרג
 .1942/43 ףרוחה תנוע תא םולשב
 ,ןאצה ,רקבה -- יחה קשמב לופיט -- השדח הדובע ונלביק ,םיקיסמה ,ונאו ,ףלח ףרוחה
 ודדש תאזה הדובכה לכ תא .דקתשא לש ץיקב ומירחה םינמרגהש תופועהו םיריזחה
 דושה-עסמ ירפ היה הז -- ונלופיטב רשא יחה קשמ .םייסורו םיינלופ םירפכמ םינמרגה
 תא וליבקה םינזיטרפה .םיעוצפו םיתמ -- היה ינשה דושה-עסמ לש וירפ .םהלש ןושארה
 .םתאיציבשמ תוחפ תחא תיאשמבו ,תוקיר םידיב ורזח וללהו ,"בבל-םוחב" םידדושה ינפ
 ועדי אל םש ךא ,יתשא לרוג רבדב וטיגה תדקפמב לואשל יתיצר .וטיגב יתרקיב 1943 ץיקב
 .םולכ
 יל עדונ םג ןאכ .ןיקתה יתואירב בצמ הארמל שממ ומהדנו תמל ינּובשח רבכ וטיגב ירכמ
 וטיגל ורזחוה םהמ םֶיַנש .םינמרגה ידי-לע 1942 ביבאב וסיוגש םיגהנ 50 םתואל הרק המ
 :ורפיס רשא הזו .והשלכ ומילחה וטיגה לש םילוחה-תיבב לופיט רחאלו ,םב םייח דוע לכ
 לגעמב דוקרל וחרכוה םישימחהו ,ףרוחב הז היה .קסנימב זוכירה-הנחמל ואבוה םירבגה 0
 וצלאנ םה םויה תועשב .הניגנה בצקל םיבלגמב םהב ומלה ס"ס יסגלקו ,הקיסומ ילילצל
 -יקש ילב ץע-תוחול -- םהיתוטימ .םימו םחל היה םנוזמ .הציר לש בצקב ,ךרפב דובעל
 .הרהמ-דע םשפנ תא םתיברמ וחפנ הלא םיאנתב .רבעשל םיסוס-תוורואב ,שק
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 תותמה לע ףרה-ילב ונעמשש ףא ,טעמכ םיחוטב ונמצע ונשגרה ,הנרזאקרצנאפב ,ןאכ

 אוהש םוקמ .קסנימ ידוהיל רבד-םשל ךפה ָאּביר רֶריפראשטפואה םשה .וטיגה ךותב היריב
 לכב ָאּביר לא הוולתמ ס"ס-שיא יכ ונל ורפיס .תוומ-תמיאו תושפנ-תנכס םש --- עיפומ
 קר ָאּביר עיגה ונילא .ָאביִר תא שמשמה ינתייצה חצרמה-ףלַצה -- אוה"אוהו ,ךלי רשא
 ,ונתזחא המיא .ָאלֶאטשטיילטנורפל סנכנ ותוא האר ונתַאמ דחא רמולכ ,1943 טסוגוא ףוסב

 וליעוה אל םישוחינ .םידוהיה יבגל והשמ םמוז אוה םא אלא הנה אב היה אל הזה שיאה יכ

 .תואבל תוכחל קר ונלוכיו

 קסנימב זוכירה-הנחמ
 ,הדובעל רקובה תמכשהב ליגרכ תאצל ונדמעשכ ,1943 רבמטפסב 1-ב ,עובש רובעכ
 ונרכה הלא ט"וא-ישנא תא .ט"וא ירמושב הירָבע לכמ תפקּומ ונתריד םואתפ האצמנ
 הז .תיבהמ תאצל שיאל חינהל אל הרומח הדוקפ ולביק םה .םעה-יטושפמ ולא ויה .בטיה
 .רבעש עובשב ָאביר לש ורוקיב רשפ אופיא היה
 ומצע אוה .הפמ רוקעל ונילע יכ עידוהו ָאטדָאז ט"וא רריפפּורטרָּבוא עיפוה רקובב 8 העשב
 .הפי ןיעב ונב וגהניש ןימאמ אוהו .ד"ס ינפב רשוי-ץילמל ונל תויהל הסינ
 .םישּומח םייניארקוא ס"ס ישנא השודג ,תיבה דיל הלודג תיאשמ הרצענ 10 העשב
 .תוער שחנמ בלה .תויאשמה לע תולעל דקפו ,םיחכונ לוכה םא לאש ָאביר רריפראשטפואה
 הנפת םא .ץרחנ ונלרוג -- הנימי תיאשמה הנפת רעשהמ ונתאצב םא .רּופה לופי בורקב
 הָנִיִמי .הוקתל םוקמ שי ןיידע ובו ,עדונ-אל דיתע תארקל -- קסנימ לא ךרדה וז ,הלאמש
 ונלוכ תובבלו ,םיגהנה לש תונוישרה תקידבל םירצוע רעשה די-לע ...דיסה-תורוב םש --
 .קסנימב זוכירה-הנחמל ,הלאמש םינופ .הלאמש ...םיצלפתמ
 םויב רבכ ,ןאכ ךא ,םשאר לע רעיש תאשל םירבגל רתוה התע דע .םימי 10 וניהש ןאכ
 רקוב .שאל וניתודועת לכ תא ךילשהל וניוטצנ .יעשמל ונישאר רעש תא םיזזוג ,ןושארה
 רקיעב וטקּולש ,תושדח םידוהי-תוצובק ס"סה ואיבה ומויב םוי ידמ .דקפימ ךרענ ברעו
 םיריעצ ויה םלוכ .ןֶדמָאמ ירוענ-ידידי תא בוש יתשגפ ןאכ .וטיגל ץוחמש סודנמוקה ךותמ
 ,90007כ :ובישה ,קסנימב דוע ורתונ םידוהי המכ ,יתלאשל .ורדענ םיטעמ קרו ,דואמ
 זוחא 90 םייתנש ךות וליכ תולחמו בער ,תויצקא ,תוערפ .םייסורה םידוהיה םג םללכבו
 .קסנימ ידוהי ללכמ
 הרטמ שמשיש והשימ שקבמ אוה .ושפנ תא עשעשל רודיב ול שפחמ זוכירה-הנחמ דקפמ
 אוה 17-16 ןב רענ ןכאו .דיה תא טישוהל קר ךירצ .בוט לכוא -- הרומתהו ,הב עולקל היח
 לבקמ םג אוה ךא ,תשבחנ רענה די .רענה דיב עגופו וחדקאמ הרוי דקפמה .ותעילקל הרטמה
 .חטבומה בוטה לכואה תא םוי-םוי
 יתשאש ןןיכ .םיקוור ,שיא 2000 עבתו ,ָאּביר רריפראשטפואה בוש עיפוה ירישעה םויב
 לא ,םיקוורה לא יתוא ףרצמ אוהו ,יניד המ ינא לאוש ,יל עודי וניא הלרוגו ,האולכ ןיידע
 .7"2000ה
 .ןילופל ונייהד ,הברעמ חלשינ יכ ונל ירב ,הרערעתנ תיזחה יכ ונא םיעדויש רחאמ
 .םיבוט םידידיו םירכמ הברהמ ונדרפנ .םוקמב וראשנ תוחפשמה
 .טרופסנארטב יתא דחי םה םג -- הדלְודרֶדְ-ְוו ץנייהו ,ץירומ ויחאו סאאה הד דרהנרב
 סקאמ םג ,סֶלָּבַא ,ץרווש יליו טרופסנארטב וללכנ הנרֶזאקרֶצנאפב ימע ויהש הלאמ
 .10.9.1943 ,קסנימב זוכירה-הנחמב ןורחאה ימוי היה הז .יקציברַמ
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 יל ּורפוטש םיעוריא
 .ירבח יפמ םהילע יתעמשש םיעוריא המכ וטיגב ועריא הנרזאקרצנאפב יתוהש ןמזב
 .םיחכונה לכב ּורָיו ס"ס-ישנא םשל ורדח דחא םוי .וטיגב רפס-תיב ןגרוא למע ידב
 .םהיתוטימב םילוחה לכ תא וגרהו ורי ,וטיגה לש םילוחה-תיבל ורדח ס"ס ישנא
 הז דיל הזב םתוא וחינה ,םילובכ םידוהי הנממ וקרפ ס"ס-ישנא .וטיגל הסנכנ תיאשמ
 .דחא-דחא םהב הריו ףלצ אב ןכ-ירחא .תיצובה עקרקה לע ,הכורא הרּושב
 שי םא ,ָאּביר התוא לאש םעפ .ס"ס-ישנא לש תואנקויד רויצב המחל החיורה הידוהי הרענ
 .המע ביטיי יכ הל חיטבה ָאּביר .בוט רתוי הדובע-םוקמ השקיב איהו ,תדחוימ השקב היפב
 .הב ורָיו וטיגה דידלע תורבקה-תיבל הרענה תא ועיסה ,ופלצ תייוולב ותינוכמב אב ברעב
 ודבלמ .טכאמרָאווה לש הדיחיב תויצקורטסנוק-טטרשכ דבע ןמפוה (ןושרג) דראהרג ידידי
 םינסחמב ןתוא וקיסעה .ןיפויב ונייטצהש תוריעצ תוידוהי תורענ 10 םג םש ודבע
 אל יארחאה ןיצקה ןהילע הָויִצ ,ןהלש "דוד-ןגמ"ב הדיחיב הנטלבתת אלש ידכ .םידרשמבו
 עיפוה דחא םוי .הנממ הרזחבו הדובעל ןכרדב קר אלא םינוילעה ןהידגב לע ותוא דונעל
 ,איה הידוהי יכ עמששכ .איה ימ התוא לאש .תורענה תחא תא הארו לעפמה רצחב ָאּביר
 .וינפל בציתהל ודנמוקה ידוהי לכ לע דקפו ,הידגב לע תאשל הילעש "דוד-ןגמ"ה ןכיה לאש
 םיקולחב תושובל ןמותל ואב תורענה לבא ,ןידכ ונרוטקמ לע "דוד-ןגמ"ה תא דנע ידידי
 רחא וזב ,תורענה תא לאש ָאּביר .דוד-ןגמ ןהילא דמצומ היה אלש ,הדיחיה ישנאמ ולביקש
 םייולת יאלטה-ידונע ןהיליעמ יכ ול ובישה ןה תחא-תחאו .ןהלש בוהצה יאלטה ןכיה ,וז
 החתירב הנפ אוה .םעזב ָאּביר קספ -- "ידוהי דוד-ןגמ תאשל ןכל רוזעא ינא" .תיבה ךותב
 יוליבל ןניד תא קיתמה ָאּבירו ,תוירחאה אולמ תא ומצע לע לביק ןיצקה .יארחאה ןיצקל
 ובציתה ברעב .רתויב לקה ירשפאה שנועה הז היה .וטיגה תדקפימ לש ףתרמב דחא הליל
 ,רפס ,רנ :והשמ התֶא החקל תחא לכ .ןשנוע תא תוצרל וטיגה תדקפימב תורענה רשע
 שקיב .ומע ופלצו ,ותינוכמב אביר עיגה ברעב תרחואמ העשב .הלאב אצויכו םחל-תסורפ
 םש .תורבקה-תיבל העיסהו ותינוכמ לע התוא הלעה .ףתרמהמ תורענה תחא ואיצויש
 הפרועב רודכ הגפס הרענה .חותפ רוב די-לע ךרב עורכלו המורע טשפתהל התא חירכה
 יכ תוענכושמ ויהש תורענה לכ תא וז רחא וזב ָאּביר לסיח ךכ .רובה ךות לא רשי החנצו
 .ָאּביר לש תדחוימה ותטיש התיה תאזכ הגירה .תרחמל דע ןשנוע תא וצרי

 הרזח אלל ךרדה יקצינטי'ז קראמ



 היאקסבודאס היפוס

 הלילב תוצוצינ

 ,"תוומו שא ךרד" ץבוקב םסרופ
 תאצוה ,.בופראק ו  תכירעב
 םגרית .1970 קסנימ ,"סוראלֶאּב"
 .ןהכ דוד תיסורמ

 לכ :יל רקי לכה הפ .ינב תא יתלדיגו יתנתחתה ,יתדבע ,יתדמל ,יתדלונ וז ריעב ,יריע קסנימ
 לכה .יריע םע דחי יתרגבו יתלדג .יבורק ורבקנ ובש תורבקה-תיב וליפאו ,בוחר לכ ,ןבא
 ידידלע לבומ םיספ לע ןורק) "הקנוק"ה תא ףילחהש ןושארה סובוטואה ,ינורכזב תרחנ
 ויָח וז ריעב .הלשממה תיב -- הנושארה הלודגה הינבהו ,הנושארה תילמשחהו ,(םיסוס
 הנתשנ ,םואתפו .םייחה תא ןיבהל ינודמילש ,םיטסינומוק ,םיחקיפ םישנא -- ירומ ,ידידי
 .רכה ילבל דע ,שממ םירופס םימי ךות לכה
 לע יארלטיהה טנאדנמוקה וצ תא יתארקו תועדומה-חול דיל ,עבשה ןב ,ןטקה ינב םע יתדמע
 תא המל ,אמא" .ער םולח תמלוח ינאש יל היה המדנ ."קסנימ ריעב ידוהי וטיג ןוניכ"
 הלטינ ?תכייחמ ינא םאה .ןופליעהמ ינאיצומ ינב לש ולוק -- "?םש בותכ המ ?תכייחמ
 הרהמ"דעו ...ןבא-תוריק ירוחאמ תויחל ילע רזגנ .יריע תובוחרב ךלהתהל תושרה ינממ
 .דגבב ומוקמ ,יאלטה לדוג טרופ תינמרג תונקיידב .בוהצה יאלטה לע -- שדח וצ עיפוה
 3-2 .ףלאה 80 תא ליכהל ולכי אל םינטקה ץעה-יתב .לודג היה אל וטיגל דעוימה רוזיאה
 .דושו תוחיצר ,תולילב תויולפנתה ולחה .הנטק הרידב דחי תופפוטצמ ויה תוחפשמ

 תומסרפתמ ויה העש ידמ .טארנדויה תיב די-לע "לבויה רכיכ"ב םיפסאתמ ויה םישנאה
 ,ן[בא-ריק םוקמב לית-יטוחב רודיג ,וטיגה תולובגב םייוניש ,הָיצּובירטנוק :תושדח תודוקפ
 האצוה -- יולימ יא לשב :עובקה םויאה -- וצ לכ םויסבו .םירוסיא ינימ לכו תומשרה
 .גרוהל
 םיבורק הברהו אתבס ,הידלי ינשו יחא תשא ,ילעב ירוה םג וטיגב וראשנ ינב םעו יתא דחי
 .בערמ ונלבס .ונידגבו וניצפח לכ דחי ותאו ,ףרשנ המחלמה ינפל וב ונייחש תיבה .םירחא
 ? תושעל המ
 שארב ,ץיבוקבל סירוב ,יחא דמע המחלמה ינפל .ידוהי םילוח-תיב וטיגב ןגראתה ןמז ותואב
 ינש יקסנפסוא בוחרב ומקוה ,השעמל .םיאפור הברה יתרכה .קסנימב םילוחה-יתבמ דחא
 אלה .םישבוכה תדוקפ יפל השענ רבדה .תוקבדימ תולחמל ינשהו ,ליגר דחאה :םילוח-יתב
 לכב טשפתתו ץורפתש הפיגממ וששחו תחא-תבב ולוכ וטיגה תא דימשהל ולכי אל םה
 םע יתשגפנ םילוחה-תיבב .םידבועל םגו םילוחל ןוזמ לש המועז תומכ וביצקה םג םה .ריעה
 םג םילוחה-תיב ןונגנמ תא לידגהל רשפאה תדימב ולדתשה וללה .ןידיירפו קילוק םיאפורה
 השארבש ,טארנדויה לש הדובעה-תכשל לש הדסחל קקזיהל חרכהה תא םישנאמ ךוסחל ידכ
 הלכשה םוש יל התיה אלש רחאמו ,יל רוזעל ושקיב םיאפורה .ןייטשפא םוחנ דגובה דמע
 -- ץיבוקבֶל הינָנבָי ,יתסיג תאו ,לכואה תקולח לע תיארחאכ יתוא ורדיס ,תיאופר
 .םילוחה-תיבב םינבלה תקולח לע תיארחאכ
 -לע ןורטאיתה לש יאמבו ןקחש ,יקסלוד סירובב יתלקתנ ,םילוחה-תיבל יתכלב ,דחא רקוב
 םישגפנ ונייהו תודידי ירשק וניתוחפשמ ןיב ומקרנ המחלמה ינפל .הלאפּוק הקנאי םש
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 1 הלילב תוצוצינ

 תקלחמ להנמ אוה יקסלוד יכ יתעדי .ותא השיגפל יתשש אל םעפה לבא .תובורק םיתעל
 ישאר תא תולקב יתענעינ ותכרבל הבושתב .םינמרגה תרשמ ,רמולכ ,טארנדויב רוידה
 תורשפא שי ,תינמרג עדוי ךנתוח יכ יתעמש" .יתוא בכיע אוה ךא ,וינפ לע רובעל יתיצרו
 טארנדויב יבא" :יתרמאו יתגלבה ישוקבו ותוא ףרחל יתיצר ."ילש ףילחמ רותב ותוא רדסל
 :שחלו ,ההימתב ילע טיבה יקסלוד ."םישדע-דיזנ רובעב ומצע רוכמי אל ,דובעי אל
 "?ונלשמ םישנא םיצוחנ םש יכ הניבמ ךניא םולכ ,רתוי תיחקיפל ךיתבשח"
 אל .רהזיהל יממו ןימאהל ימל ,ערל בוט ןיב לידבהל ונעדי אלש דע ,לכה הלבליב המחלמה
 תרתחמה ירבחל איצממ היה אוה .לביקש הארוה יפל טארנדויב דבוע יקסלוד יכ זא יתעדי
 םידוהיה לש םלוסיח תא יכ ,עוצקמ-ילעבו םיחמומ תודועת םישנאל גישמ ,רתס-תוריד
 תרתחמה תולועפ ךשמהב .ינש רותל םיצאנה וחד 'וכו םירלדנס ,םירגנ ,םיטייח -- הלאה
 תוירחא לש הטיש ופאטסגה גיהנה ,םינזיטרפה תודיחיל םישנא איצוהל וליחתהשכ ,וטיגב
 ינבב הלילב חבט םישוע םיצאנה ויה ,הדובעה-תוצובקמ תחאמ דבוע רדענ םא .תיביטקלוק
 םש-לע הריטפ-תודועת ואיצוה םיאפורה .אצומ האצמו השפיח תרתחמה .וינכשבו ותחפשמ
 יליעפ תא וליפא וא םתוא ומשר רוידה תקלחמב .יקסלודל ןתוא ורסמו ,"רעי"ל ואציש הלא

 םיצאנה ידקפמ םע תושיגפב וישנאו יקסלוד וחילצה םימעפל .םירטפנה תומישרב תרתחמה
 .םהל תויופצה תונכסה ינפמ תרתחמה-ישנא תא וריהזהו ךרע-תולעב תועידי םהיפמ איצוהל
 .םהיתובקע רבכ ומלענ ,םרסאל םינמרג ד"ס ישנא ואבשכו
 ,רטכיר ןושארה רטסיימכאוה בגא-ךרד וליאכ טילפה רבוטקוא תוגיגח ינפל רצק ןמז
 ,הגימָאנ :תובוחרה תומש תא הנמ םגו ,םצמוצי וטיגה חטש יכ ,וטיגה דקפמל הנמתהש
 טעמכ ררוגתה הלא תובוחרבש ןבאה-יתבב .ןוסא רשיב הז .יקסנאקילבופסְר ,יקסבורטסוא
 עוציבל רוידה תקלחמ םעטמ תושרופמ תוארוה ןיידע ויה אלש ףא .וטיגה ידוהימ שילש
 יתלב היה קחודה .טעמ תושעל וקיפסה ךא ,הלא תובוחרמ םישנא ריבעהל וליחתה ,הריזגה

 םשוה אל ."חטשה םוצמצ" גשומל תוניצרב ונסחיתה אלו "םימימת" ונייה ןיידע .רעושמ
 םיבישחמ םהש הלא תא יקוריש בוחרב םייובשה-הנחמל םיריבעמ םיצאנהש ךכל םג בל
 | .םינמאנה םהיתרשמכ
 בורה תאו ,םוקמב וגרה ,םיתבל וצרפ םיטסישאפה .ףקומ וטיגה היה רקובב 7.11.1941"ב
 הנה" .יקסנֶפסּוא בוחרבש םינסחמה ינינבב םישנאה תא וזכיר .הצוחה םהיתבמ ושריג
 הלא םיריסא-םישנא ולבס הממי .םה וגעל -- "יטסיבשלובה םכגח תא וגוחת הז םוקמב
 ורי םשו ,יקני'צוטל ,ריעל ץוחמ לא תונוכמב םתוא וריבעה ןכ-ירחאו ,םיכושחה םינבמב
 תוקלתסה ירחא .םיעוצפה תאו םיגורהה תא המדאב וסיכ .םיחותפ תורוב דיל םהב
 םיטעמ םיעוצפ וחילצה הלילב .הז םיחא-רבקב בר-ןמז דוע המדאה הדדונתה ,םיניילתה
 ופסינ םוי ותואב .םויאה חצרה יטרפ ונל ועדונ םהיפמ .םילוחה-תיבל עיגהלו רבקהמ תאצל
 הבּוילו ףסוי ונתדודו ונדוד םגו קילאו הק'צליל םהידליו יחא תשא םהיניבו םידוהי ףלא 2
 .ץרחנ וטיגה לרוג יכ רורב היה ונלוכל .דוע תוקפס ויה אל .ןיבל'ג

 .תרתחמה ןוגרא םע רבכ הרושק יתייה ןמז ותואב
 .הצימח וא קרמ םימעפל יל האיבמ התיה ,היאקציבמג הניז ,תּודלימ יתרָבח :הרק הז ךכו
 .אלמל קירה ילכה תא תופילחמ ונייה תוריהמבו ליתה-רדגל העיגמ יתייה םיעובק םינמזב
 םתוא וריבעהו םישנא הברה ורצע םינמרגה .דוצמל יתעלקנ .וז השיגפל יתכלב ,םעפ
 ירודר םג םייוצמ םיזגראה ןיב יכ בל יתמש קוריפה ןמזב .תונורק קרפל תבכרה-תנחתל
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 יתקפסהש םרטב דוע .םירודכב ילש לכואה-ילכ תא אלמל יתלחתה ,הברה בושחל ילב .הבור
 לייח .םירודכה ולצלטצנ תועיסנה ילוטלטב .וטיגל ונריזחהל תינוכמה האב ,ילכה תא אלמל
 ינמרגה קחצ ."ףכ" :יתינע ."?ךלש ילכב לצלצמ הז המ" :לאש ידי-לע בשיש ריעצ ינמרג
 השגינ רפסמ םימי רובעכ ."?ףכ תוניכהו הסיידב ךתוא טיעלנש תבשח םאה" :אלמ הפב
 בצמה לע ,המותל וליאכ ,יתא חחושל הליחתהו רריפש הגיבדי תוחאה םילוחה-תיבב ילא
 .יתאלפתה ."?הבורה ירודכ תא תפסא ימ ליבשב" :ןירשימב הלאש ףוסבלו ,יתוינכת לעו
 ירבח םג ויה תונורקה קוריפב ודבעש הלא ןיבש ררבתה .םירודכה לע יתרפיס אל שיאל אלה
 דצמ ןומא ילא הררוע םירודכה תשרפ .ןוגראה שארב םידמועל ךכ לע ועידוה םה .תרתחמה
 .תונוש תומישמ יתאלימ זאמ .םהיתורושל יתוא ולביק םהו תרתחמה ישנא
 ,תיגולואידיאה םתנומא ,םבֶל ץמואו םתרובג .םיאלפנ םישנאב יתלקתנ תרתחמב יתולועפב
 .וטיגה תלפא תא יל וריאה ,הלילב תוצוצינ ומכ -- הלא לכ ,אנושה לע ןוחצנב םנוחטב
 יליעפמ היה המחלמה ינפל .זיוהנייו הקטונ -- הנומא אלמ ,ץרמ לעב שיאב ינא תרכזנ
 הרישו םידלי לש תוצובקב הוּולמ ךלהתמ היה זא .םירנואיפה ןותע ךרוע ,לומוסמוקה
 וטיגב .תרדהנ רעיש תמער ,םייח תואלמ תוצצונ םיניע .םיבר ותוא וריכה קסנימב .םהיפב
 ול רסמנ .ינוגראה זכרמה רבח היה .תרתחמה תדובעל ולוכ רסמתהו ,תרתחמ יאנתב יח
 תועידי לבקל ונלחתה הרהמ"דעו ,תיזחב בצמה ירחא םייטיבוסה וידארה ירודישב בוקעל
 ידימת ךויחו ,בל-בוט עפוש ,וטיגב תרתחמה גיהנמ ,ןמדלפ םוחנ .תיזחב השענהמ תויתימא
 הרוצב .1918/19 םינשב םיחרזאה-תמחלמב ףתתשה ,קיתו טסינומוק -- ויתפש לע ךוסנ
 סופד-ידבוע םידוהי ברקב לעפ אוה .תרתחמב ולש הצובקה תדובע תא ןגריא האלפנ
 ויה םירחאו רקצורא השימ ,סלזיימ הנל .ינמרגה סופדה-תיבב דובעל םהילע ופכ םיצאנהש
 ירוגירפדופ ?יבונאוויא ירדנאמ םילבקמ ויהש םינוש סופד-ירמָחו תויתוא וטיגל םיבינגמ
 ,רֶדְס הברה רבצנ רבכ וטיגבו ,ינוריע-יתרתחמ סופד-תיב תמקה לע טלחוהשכ .(בונאוויא .נ)
 .הריעה וטיגהמ לכה תא ריבעהל ,תרתחמב ינוריעה דעוה שארב דמעש ,ץניזאק יאסיא דקפ
 ועדי וטיגב תרתחמה יגיהנמ .סופדה תדובע תא ןגראל לגוסמה החמומ סופד לעופ היה שורד
 הדובע ומצע לע ןוצרב לביק לאכימ .ןי'צפי'צ לאכימ אוהו הלועמ החמומ םש ונשי יכ
 .תרתחמה תדובעב ולוכ-לכ עקשו ותחפשממ דרפנ ,וז תנכוסמו תיארחא
 תאצוהב לחוה .יקסבורטסוא בוחרב רתס-םוקמב סופדה-תיב םקוה רצק ןמז רובעכ
 םיזורכ ,וידארה ירודישב ולבקתנש תועידי ,תותיזחב בצמה לע היצמרופניאל םינטלויב
 .םיצאנה ידי-לע הלתנו ספתנ ןי'צפי'צ .'וכו םיבשותל
 םיטסְרטה דחא לש להנמ ןגסכ המחלמה ינפל דבעש ,ץינלטסאק םהרבא םע יתשגפנ וטיגב
 רייצהו ידוהיה ררושמה תא יתרכה ולצא .וילא אובל יתוא ןימזה אוה .קסנימב םיבושחה
 רשק ןכ-ירחא יל היה ותשא םע .הרש ותשא תאו (ןירָאס רעב יתורפסה ויוניכב) ןיול השמ
 םע הנושארל יתשגפנ ץינלטסאק לש ותיבב .וטיגה תרתחמב תפתושמה ונתלועפב קודה
 ינפל יתרכה ותוא .בורוז לאכימ -- היסורוליב לש ללוהמה ןמאה םעו יקסדנלרוק הינוס
 הנכסה ןמזב ךא .יפוא-ךרו ןידע םדאכ ותוא יל יתראית .וקחשמב הפוצ רותב קר המחלמה
 תידדה הרזעל הקלחמה שארב דמע בורוז לאכימ .שוחנ ןוצר לעבו בל-ץימאכ הלגתנ
 םיקוקזהש ידכ ,םישולת איצוהלו לכוא-תיב חותפל בורוז לע הליטה תרתחמה .טארנדויב
 ישנא לש תושיגפה זכרמל היהנ הזה לכואה-תיב .םחל-תסורפו קרמ תחלצ ולבקי רתויב
 בורוז יח דואמ השק הרוצב ."רעי"ל םיאצויל קלּוחש םחל תצק דימת רמשנ םש .תרתחמה
 ,בוחרב ךלהחאו בוהצה יאלטה תא דירוא !דוע תאשל לוכי יניא" :בוהצה יאלטה תריזג תא
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 ותאיצי ינפל םוי .םינזיטרפל תוצובקה תחא םע תכלל דמע בורוז ."...יתוא וגרהי םא וליפא
 -תינוכמל ררגנש ןמזב יכ ,םירפסמ היאר-ידע .םיטסישאפה ידיל לפנ .בורוז .םורגופ ליחתה

 .וירחא הרגסנ הרוחשה תינוכמה תלדש דע ,לנויצאנרטניאה תא רש אוה קנחה

 םישנאה תא לסחל םיצאנה ושקיב קסופ-יתלב רוריטב .רתויו רתוי םישק ושענ וטיגב םייחה
 םרטש הלא דצמ תודגנתה ררועל ןויסנו היח הבשחמ לכ קינחהל אלא ,יסיפ ןפואב קר אל
 ולבס םעפה .וטיגהמ קלח ףקוה בוש 20.11.1941-ב .םורגופ ףדר םורגופ .םגרוהל וחילצה
 ןוויכב בוש ורבעוה םידוהי 5000 .דועו היאבוקמַאז ,היאקסראטַאט תובוחרה ירייד
 הארמל .ךרדה עצמאב ורונ םהו ,תכלל חוכ ורצע אלש םילוחו םינקז םהיניב ויה .יקני'צוטל
 ועגפ אל םיצאנה יכ יתנחבה קוחרמ .םילוחה-תיב ןוויכל ינב םע יתקניז הלא תורייש
 -תדוקפ הלח םעפה .תינמרג תונקיידב ולעפ םיטסישאפה .וטיגב ושגפש ךרדה"ירבועב
 ישנאב יתלכתסה תטנפוהמכ .םימיוסמ תובוחרמ תונברוק לש םיוסמ רפסמ לע קר לוסיחה
 ...זיוהנייו הקטונ תא םהיניב יתרכה .םינודינה הריישה
 קר ולסיחו דוצמ וכרע דחא םוי .תושדח תוריזג ד"ס-ישנא םיטסידאסה ואיצמה םוי לכ
 רופתל ונתוא וחירכה בוהצה יאלטל ףסונ .םידלי קר םימעפלו םישנ קר -- רחא םוי .םירבג
 .ונלש םירוגמה-תיב רפסמ תוטלוב תורָפסב וילעו בגה לעו הזחה לע ןבל שלושמ
 הפחיר רדענה לכ ."לבויה רכיכ"ב ףסאתהל וטיגה יבשות לכ ויה םיבייח ,עובשב 'א ימיב
 הרטשמה ,ד"ס ידקפמ ובשיתה םהילעו תונחלוש ודמעוה רכיכה זכרמב .תוומ-תנכס וילע
 םירוסיאה לע םיעידומ ויה םה .ךאבנטוג וירחא ,רטכיר וטיגה דקפמ היה הלחתהב .תינמרגה
 אורקל ,םיכרצמ תונקל ,קוחצל רוסא ,תוכרדמה לע ךלהתהל רוסא -- םידוהיה לע ולחש
 םינזיטרפה לע והשמ עדויה דחא לכמ ועבת םה -- רקיעהו .םידידי רקבל ,בותכל ,םירפס
 .םידוהי םיגרוהו םיאנוש םינזיטרפה" ירהש ,םעידוהל ,רעיל תאצל םיננוכתמה לע ,וטיגב
 ונבשקה ."תוינומה תויצקא ויהי אל וטיגבש דועב ,בערמו רוקמ םש ותומת ,רעיל וכלת םא
 קילרוג רמזה .הגצהה לש ,רתויב םויאה ,ינשה קלחה ליחתה הז ירחאו .הקיתשב םהירבדל

 קסנימ-וטיגב רדוגמה קלחל וארק ךכ) "גרובמאה וטיג"מ תרומזת .םע-יריש רישל היה סונא
 הרישה עמשל רכיכה המָדִנ הלחתהב .הרמזה תא התוויל (הפוריא-ברעמ ידוהי ליבשב
 לוק עמשנ םשו הפ .בלה תא וערק הולשהו םולשה תפוקתמ םירישה .קילרוג לש האלפנה
 .וקחצו תונחלושה לע ודמע םינטשהו .יכבב לכה וצרפ טאל טאל .דדוב יכב
 :המסיס איצוה תרתחמה זכרמ .םייטיבוסה םישנאה חור תא רובשל אנושה ידיב הלע אל ךא
 יפל ."!תויטסישאפה תויחב םוקנל ,תוינזיטרפה תודיחיל תאצל וננוכתה !קשנ וגישה"
 .תויאבצ תודיחיב ,םינמרגה לש םינוש םידרשמב ונישנא ודבע ,תרתחמה לש תוארוה
 -תיב חטשב רדיס לדנימ ףסוי יאנותעה .יאבצ דויצו םינומיר םשמ ואיצוה שפנ-תנכסב
 .היאקסנאקילבופסְר בוחרב ןמדלפ םוחנ רדיס המוד ןסחמ ,לודג קשנ-ןסחמ ידוהיה תורבקה
 יתרתחמה דעוב םירבחה ונל ורזע תוינזיטרפ תודיחיל םישנא ריבעהלו קשנב דייטצהל
 תודיחי ןוגראל תוצובק ואצי וטיגב תרתחמה-זכרמ תוארוה יפל .וטיגל ץוחמש ינוריעה
 .רעיב םימיאתמ תומוקמ שופיחל ,תוינזיטרפ
 המויק לעש הדוקפמ םידמל ונא ךכ לע .קסנימ"וטיג ידוהי לש חורה-ךלה לע ועדי םיצאנה
 .המחלמה ירחא קר ,ןבומכ ,ונל עדונ
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 .ןוחטבה תוריש דקפמ ,היסורוליב תרטשמ ס"ס דקפמ
 .3 'סמ הדוקפ
 ,רליפ ונוארב רטסיימכאול תדחוימה יתדות תא הזב עיבמ ינירה .הדות תעבה
 ענמה-תלועפ רובע לדנמ רטסיימכאול ,ךאבנטג וטוא ןושאר רטסיימכאול
 15.4.1942-בו 11.4.1942-ב םינזיטרפ תויפונכ רסאמ לש תזעונהו הצימאה
 .קסנימ וטיגב

 .(רבוטקוא תכפהמ לש יזכרמה יתכלממה ןויכראה)

 ס"ס-ישנא" :רפיסו דואמ שגרנ טארנדויהמ ינתוח רזח וז הדוקפ הנתינש ינפל יצחו שדוחכ
 המישרב לולכל ןיא ךא ,הדובעל שיא 5000 לש המישר ןיכנ רקובב רחמ דע יכ םיעבות
 םינקזו םידלי :לאשו לבלבתה אל יקסלוד .תומייק הדובע תוצובק םע םירושקה םישנא
 ."?רבדה שוריפ המ ,הניבמ תא .ס"סה ישנא ונע ,םכנוצרכ ?ףרצל רשפא
 םישנאל עצוה .תברקתמה הרצה ינפמ וטיגה יבשות תא ריהזהל לטוה תרתחמה-ישנא לע
 םידידיל תאצל וליפאו ,םיאובחמב רתתסהל ,וטיגל ץוחמ הדובעל 2.3.1942-ב תאצל םיפסונ
 .וטיגה תורדגל ץוחמ
 יקסלוד .םיפלאה תשמח תא שורדל םיצאנה ואב ,הדובעל תוצובקה תאצב ,םויא םוי ותואב
 ומייאו דואמ םיזגרנ ויה ס"סה ישנא .םידבוע וטיגב םלוכ םישנאה יכ ץמואב םהל הנע
 םמעז תא .םמוש וטיגהו -- וטיגה תובוחרב ץצורתהל וליחתה .טארנדויה ידבוע תא תולתל
 היסורוליבל ראסימוק-לארנגה וטיגל עיגה ברע-תונפל .םימותיה-תיבב םידליה לע ואיצוה
 -תוצובק ריעהמ ורזח העש התוא .וטיגה ירעשל ס"ס-ישנא וצר ותדוקפ יפל .ָאבוק --
 השמ -- םיבושחה תרתחמה יליעפמ דחא םג חצרנ םוי ותואב .ףסונ חבט ליחתה .הדובעה
 ריבגהל לדתשה אוהו ,תרתחמה לש (וטיגל ץוחמ) ינוריעה דעול עדונ םויאה חבטה לע .ןיול
 .ןמדלפ .נו ןילסורפ .מ םהיניבּו תוניוזמ תוצובק רעיל ואצי וטיגהמ .הרזעה תא
 ,קשנ ונל ורסמ םה .יסורוליבה םעה ינב וניפלכ וליגש הָוחאה ונתוא הדדוע הלא םירמ םימיב
 ומכ .םיסורוליב לש םידלי-יתבל םידוהי םידלי וריבעה ,םירבח םלצא ואיבחה ,ןוזמ יכרצמ
 היראמ ,וקנמיסארג ,בונורוו ,'ץיטיקינ תוחפשמה-תומש ונל וריאה הלילב תוצוצינ
 .דועו יקסניבר יִלָנ ,הבופיסוא היראמ ,הבוכורוג
 הרדתסה םישנ תצובק םע רֶטסּוש הידאנ .ונדצמ הלבחה תולועפ וכשמנ ,רורטה תורמל
 וריבעהו םימח םידגב ובנג ,םיחנצמ ,תורוע ולקליק ןה ."קיבשלוב" תשורחה-תיבב דובעל
 הדובעל ורדח םג ."רבוטקוא" -- טריפסל תשורחה-תיבב הדבע המוד הצובק .םינזיטרפל
 תולועפ המכ .תוינכתו קשנ ואיצוה ,ינכט דויצב ולביח םש .ינמרגה אבצה לש רשקה-תשרב
 .םיינמרגה םיניצקה תדעסמב ,לשמל ,הרק ךכ .ופסינ ונירבחו וחילצה אל
 דחוימב חלשנ אוה ,תועומשה יפל .ָאּביר -- ס"ס שיא ,המויאה היחה העיפוה ןמז ותואב
 התיה הליל לכ .שודיח סינכה הז לוּונמ .םישנא תדמשהל תושדח םייוניע-תוטיש שפחל
 הנישה הדדנ ךכ בקע .דחא תיב ירייד תלסחמו ס"ס ישנא םע הרוחש תינוכמ וטיגב העיפומ
 -שולש ול איצמהל םיידוהיה םירטושל הדוקפ ָאּביר ןתנ דחא םוי .וטיגה יבשות לכ יניעמ
 הז ירחאו ,תומורע ןתוא טישפה ,ידוהיה תורבקה-תיבל ןתוא ליבוה אוה .תופי תורענ הרשע
 .ןתוא חצר
 הינמרגב עיפומ אוה ,םימשאנה-לספס לע תבשל םוקמבו ,םויכ םג םשונו יח ןיידע הז ןיילת
 .דע ...רותב תיברעמה
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 אב םואתפ .יתרכהל יתרזח תוקוחר םיתעל .תמדמדמ יתייה .סופיטב יתילח 1942 ילוי ףוסב
 -- אובחמל יתוא ובחס םינכשה ."!ףקומ וטיגה ,אמא" :תוקעצב ןטקה ינב הצירב
 םג .וטיגה לש ופוס והז יכ היה המדנ .םימי העברא ךראש ארונה חבטה ליחתה ."הנילמ"ל
 תאז היצקאב .המדאה יקמעמב בערב עווגנ אליממ ,אובחמה תא ולגי אל ס"ס-ישנא םא
 ידי-לע הלהונ הלועפה .המינפ רדחוהו טלפנש זאג ידי-לע קנח-תונוכמב םיצאנה ושמתשה
 .שיא 8724 קר וראשנ וטיגב ויחש םידוהי ףלא 75-מ .תישיא ָאבוק
 םירשק רושקל הארוה םג ונלבק .וטיגהמ םישנא הברה איצוהל תירקיעה הרטמה התיה תעכ
 וז הלועפב .תוחירב ןוגראב וכישמהש ,היאקוריש בוחרב םייובשה-הנחמב םיריצעה םע
 .םייובשה-הנחמב ודבעש יקסדנאלרוק הינוסו ץינלטסאק םהרבא ,ןיול הרש יל ורזע
 ידוהיל והובשח םינמרגה .ָאקאל ,הנחמה-דקפמ לש ונומא תא שוכרל חילצה ץינלטסאק
 לודג אל רמשמב םיוּולמ םייובש-תצובק םע ץינלטסאק תא םיחלוש ויה םיתעל ."ליעומ"
 רוזאב םינזיטרפל הצובק רגשל תרתחמה הדמעשכ .ןוזמ יכרצמ תרבעהל קחורמ םוקמל
 -הנחמ לש תינוכמב םישנאה תא ךרדהמ קלחב ריבעהל ותרזע תא ץינלטסאק עיצה ,קסנדור
 התצובקו הרוד וכיח םיוסמ םוקמבו תמיוסמ העשב .ןוסרב הרוד התיה תירָשקַה .םייובשה
 .החלצהב הרבע הלועפהו הנחמה תינוכמל

 וחצר םינמרגהו יקסלוד לע ןישלה והשימ .טארנדויה םע רשקה ונלצא שלחנ ןמזה ותואב
 רדתסהל הארוה יתלביק .בורוז םג לפנ .סופיטמ תמ ינתוח .וידלי תאו ותשא הא ,ותוא
 ןייטשפא לצא ךכ לע שקבל תכלל ךירצ .תנכוסמו השק המישמ .רוידה תקלחמב הדובעב
 הזיא ולצא ררועתי םא ?יתעצהל סחיתי אוה ךיא .הדובעה-תכשל שארב דמועה דגובה
 אלמל ינוצרבו םילוחה-תיבב הדובעה ילע השק יכ ול יתרמאו וילא יתאב .הנכסב ייח ,דשח
 -תקלחמ שאר יהת !אלפנ ןויער" :קחצו המ-ןמז בשח אוה .טארנדויב ינתוח לש ומוקמ תא
 ,הטקש השא ךנה אלה תא םלוא .םינזיטרפ םיטידנב וז הקלחמ תדובעל ורדח התע דע .רוידה
 .ונידיל היסיטרכה בוש הלפנ ךכ .(הקיסומל הרומכ המושר יתייה היסיטרכב) "דליל םָא
 םיתעל ונשגפנ וטיגב ךא ,יתנכש התיה איה המחלמה ינפל .סענאפ הזיל ילא האב דחא םוי
 .םוגמגב והשמ יל רפסל הליחתהו הבשיתה .רשק הל היה אל תרתחמה ןוגראל .תוקוחר
 םייארחאה םינמרגה םיניצקה ןיב .קסנימ לש תיריואה הנגהה תורישב אוה התדובע-םוקמ
 -וטיג ידוהי ןיב .הדובעל םישנא תחקל תיאשמב וטיגל םוי-םוי אב הלה .ץלוש דחא ונשי
 תכלל ןכומ אוה .הליצהל טילחהו ,ןָכזיל -- ותלכ םעפ התיהש ימ תא אצמ אוה גרובמאה
 וז ןיא םאה -- יתדחפנ .קשנ דועו םינומיר ,הירי-תונוכמ ותא תחקלו םינזיטרפל
 לא ,הינוס" ."?הלא םירבדל רשק יל ןיא אלה ,תאז יל תרפסמ תא המל" ?היצקובורפ
 ונל ונת .םינזיטרפה םע רשק ךל שי יכ ,תעדוי ינא" ,יבל לע רבדל הזיל הליחתה ,"ידחפת
 התחפשמ ןדבואו םורגופה ירחאש ,ןיול הרש רדחל הסנכנ ןמז ותואב ."רעיל ךרד-הרומ
 ,הזיל הרמא ,"ודחפת לא" .ונתיב דידלע ךלהתמ ינמרג ןיצק יכ ,הרפיס הרש .יתא התיה
 תאז םא .ותא שגפינו תיבהמ אצנ" :העיצה ןיול הרש ךא ,דואמ יתזגרתה ."ץלוש והז"
 ונאצי ."תמסוק העצה וז ירה ,שממ הזב שי םא לבא .דובא לכה אליממ אלה ,היצקובורפ
 -- ילעב תוחא ,יתסיג לא יתכלהו ליתה-רדג תא יתרבע םוי ותואב .בוט ונמשרתהו ונחחושו
 .וטיגל ץוחמ תפיוזמ הדועת יפל הניהו בוראקאמ ןיטנלאו רייצל האשינש ,יקסבודס הבול
 עיפשהל התסינ סענאפ הזיל .הָינשה תיאקסנימה הדגירבהמ רשקמ הלצא זא ההש ,ילזמל
 הלכי אל ןיול הרש םג .תומישמ דוע עצבל ילע היה יכ ,יתלוכי אל .ףרטצא ינא םג יכ ילע
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 ידכב רעיל תאצל תידוהיה הרטשמהמ םידגוב תותפל המישמ הילע הלטוה יכ ,עוסנל
 .טפשמל םש םדימעהל
 ץלוש .תיאשמ העיגה .הלועפה עצובת ךיא תוארל רעשל יתשגינ ,עבקנש םויה לש ורקובב
 .יאבצ גהנ םג ותא .םיצע תקפסהל הדובע-חוכ תלבקל ןוישר-תדועת רמשמל שיגהו אצי
 .םיניזרגו םירושמ -- הלעמל .חטבומה קשנה הארנכ ,ןיזרבא הסוכמ והשמ היה תיאשמב
 התוא סינכה ץלוש .ןֶכזיל הקמח דרפנה גרובמאה-וטיגמ .תינוכמה דיל וזכרתה רבכ ונישנא
 ךנב תא יאיבה יצור ,רחואמ אל ןיידע ,הינוס" :יל תשחול סענאפ הזיל .תינוכמל דימ
 ועיגה ולש םיצעה-יבטוח םע ץלוש יכ ,יל עדונ הז ירחא .הלילשב יתינע ."ונילא יפרטצהו
 .םינזיטרפה תדיחיל םולשב

 רודמ שארו ,קאזאק ראסימוקה ,בונבירג .מ דקפמה :בולאק'צ םש-לע הדגירבה לש דוקיפה
 היאקוריש בוחרב םייובשה-הנחמ ךותב ןיכהל ץינלטסאק לעו ילע וליטה אברוז .ד ןוחטבה
 תינכת ןיכה רבכ ץינלטסאק יכ ,םינמרגה לצא דובעל םינכומה םינמאנ םישנא לש המישר
 חולשל ינמרגה דקפמה תשא תא ענכיש ץינלטסאק .ותצובק לכלו ול הנחמהמ החירב
 תצובק תחקל שי הנעטהה ךרוצלו ,המדא-יחופת איבהל ץינאויא רוזאל רפסמ תויאשמ
 .הוולמ לייחו םייובש השיש ,ץינלטסאק הכותבו תיאשמ אופיא האצי הנחמהמ .םייובש
 החתפנ ,המדאה-יחופת וסמעוהש ירחא ,הרזח ךרדב .ינמרג למַסו גהנ -- בשומה-אתבו
 .תיאשמה תא רצע גהנה .םירדרדימ וליחתה המדאה-יחופתו תירוחאה תלדה "הרקמ"ב
 הבשיש םינזיטרפ תצובק .םוגרהו קשנה תא םלצא וספת ,םהיוולמ לע ורבגתה םייובשה
 תולפנתה יכ םשור לבקתיש ידכב ,האווסהל ופרש תינוכמה תא .םוקמל העיגה בראמב
 .וירבחו ץינלטסאק תולפנתהל המדק םינזיטרפה
 ,בולאק'צ םש-לע הדגירבהמ רשק אובל וניכיח .דוע היה רשפא-יא רבכ וטיגב ראשיהל
 ,םיחתנמ םיאפור 2 רעיל איצוהל היה הדיקפת .(דבכוי) הבי המשו הרענ ונילא האב םנמאו
 םגו רשק-ירישכמל תוללוס ,האופר יכרצ ,קשנ-ןוקיתל םיחמומ ,ץרב הנוי רנכה תא
 השולשו םישנא 12 תאצל ודעונ הבָי םע .(םילועבגו םישרשמ יושעה קבט) "הקרוכאמ"
 -רדג תא ןומהב רובעל .האיציה תא ןגראל ךיא שארה תא יתרבש .ינבו ינא םללכבו ,םידלי
 -תועשב אל הריעה הדובע-תצובקכ תאצל טלחוה ףוסב ,רשפא-יא -- שגרויש ילבמ ליתה
 -ךרדב םיאצמנ םניא ןייטשפא ישנאו ס"ס-ישנא רשאכ ,רשע העשב אלא ,תוליגרה רקובה
 -לע ףיקזל ןוישרה תא ונשגה .ןיגנורטס הרימ ונל וניכה האיציה-ןוישר תא .רעשה דיל ללכ
 ודיב הקיזחמו הבי תדעוצ שארב .שיבכה עצמאב ריעב ונעספ .וטיגה תא ונאציו רעשה די
 ךא .ינפיצה רוקו םוח לש לג .ָאּביר ונלומ םואתפ עיפוה היאקסנקילבופסר בוחרב .ינב לש
 לע ףצקב קעצ אוה ,ונתחירב לע ול עדונש ירחא יכ יל ורפיס .בל םישל ילבמ רבע אוה
 היאקצינסאימ בוחרב ."טארנדויהמ תאזה תלוּונמה תא םגו םתוא יתיאר אלה" :םייתפשה
 ךא ,םידגבהמ םירפסמהו םיאלטה תא ריסהלו ותיבל סנכיהל ונתנווכב היהו ,ריכב אפור רג
 ןויצ"כ יאלטה םע םינוילעה ונידגב תא ונראשהו דירוהל ונחלצה אל בוהצה יאלטה תא
 ."חבשל
 .םינזיטרפ לש התיכ ונל התכיח 1לֶאס-ֶאיוראטס רוזיאב ינ'זינופ רפכב



 יקסרקוט םירמ

 תיהמיא המָאופ

 סגייא תיבל ,יקסרקוט םירמ ,תנייאורמה
 ברקב העדונ .1919-ב | הדלונ | ,יקובולגמ
 הצרא התלע .היטק היוניכב קסנימב םינזיטרפה
 תריכזמכ 1963-75 םינשב הנהיכ .1960"-ב
 ןייאיר .דודשא תבשות .מ"הירב יאצוי תודחאתה
 .ןהכ דוד

 -לת ,מ"הירב יאצוי תודחאתה תריכזמ -- היטק
 1970 ,ביבא

 16 ליגמ ,םואל לדבה אלל ,םירבגה לכ לע יכ הדוקפ םינמרגה ומסריפ ,קסנימל םתסינכ םע
 םייוגה ןיב ודירפה םש .קסניממ קחרה אל ,ידזורדב הנחמל ולבוה לכה .בצייתהל ,55 ליג דע
 .םיימשה תפיכ תחת ,הז הנחמב ואלכנ םידוהיהו ,דימ וררחיש םייוגה תא .םידוהיה ןיבל
 -הנחמ םג היה ידזורדב .םירוקרזב חטשה תא םיריאמ ויה הלילבו ,שמשה החפק םויב
 שומיש-יתב .לכוא םהל איבהל םידלילו םישנל ושריה ךא ,םישנאל ןתינ אל לכוא .םייובש
 .םֶתְבָש םוקמב םהיכרצ תא םישנאה ושע ןכלו ,ויה אל
 ,הדובעל וסיוגש םיטעומל טרפ ,טעמכ המחלמה ייובש לכ תא גרוהל ואיצוה רבד לש ופוסב
 עיגה ,החירבה ןמזב עצפנ אוה .בומורג ליאכימ דחא היה םיחרובה ןיב .חורבל וקיפסהש וא
 הנבוסאלו הנָלֶָה ,תחא השא םש הרבע .עוצפו ףייע ,הניגב בשיתהו קסנימ זכרמל
 יורש שיאה יכ הניבה ,הביבסב םישנאה לכ תא הריכה איה ,עוצפ םדא התאר ,'ץיבודנֶלאּב
 ,הנטקה יתב תא תווממ וליצה איהו אוה םימָיל .ראשנ אוה םש .התיבל ותוא החקלו הרצב
 .ןלהל רפוסיש יפכ
 וללהו ,םישנ-ידגב בינגהל וחילצה םהמ המכל .םידוהי םילייח םג ויה םייובשה-הנחמב
 .הנחמהמ וקרע לכוא תואיבמה םישנה םע/ דחיו ושפחתה
 ,םשריהל םידוהיה ברקבש םיישפחה תועוצקמה ילעב לכ לע יכ העדוה ומסריפ תונוטלשה
 ועיסה ,תוינוכמ ואב .'וכו םירומ ,םיאקיסומ ,םיסדנהמ ,םיאפור ומשרנ .הדובע םהל ןתניתו
 .םהיתובקע ומלענ זאמו ןהב םתוא
 םתוא וקיזחה .ריעב רהוסה-תיבל םידוהיה לכ תא וריבעה הנחמב תוהש ימי תשש רחאל
 .וטיגל סנכיהלו םהידליו םהיתושנ תא ףוסאל םהל ורמאו חצר-תוכמ וציברה ,םימי המכ
 ולחה דימ .ןוגהו ןנוחמ םדא ,ןיקשומ והילא היה ןושארה שאר-בשויה .טארנדויה םקוה
 םיצור ונלוכ :רמאו היסולכואל הנפ ןיקשומ .םיטישכתו בהז ,ףסכ ועבת ,תוטיחסב םינמרגה
 ינועש ,םיטישכת ונתנו וילע וכמס םישנאה .םייחב ראשינ הזה רפוכה ידי-לע ילוא ,תויחל
 .םינמרגה תושירד תא קפסל היה רשפא יא לבא .'וכו בהז
 לש תיבה-לעב ,יקצדורוג ָאשטיוד-סקלופה תא יתיארו טארנדויה תוביבסל יתנמדזנ םעפ
 .דואמ הפי ןכ-תרונמ ודיבו ןיקשומ אצי טארנדויה ןינבמ .ותינוכמב םשל בֶרְק ,וטיגה
 יכ ,גרוהל ןיקשומ אצוה םימָיִל .ועָצּפו וינפ לע הז ול רטס ,יקצדורוגל הרונמה תא שיגהשכ
 .תוכלוהו תוברתמה םינמרגה תושירד תא קפסל היה לוכי אל

7 
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 קלּוח טארנדויה .ןנוחמו יטנגילטניא םדא ,הפי השמ טארנדויה שאר-בשוי היה וירחא
 בור תא .דואמ ןוגה םדא ,רצידור המ-ןמז דמע הכאלמ-יתבל הקלחמה שארב .תוקלחמל
 דחאב חצרנש דע,םינזיטרפל ריבעה ןובס ,םייפגמ ,ףרוח-ידגב :הכאלמה-יתב לש תרצותה
 .ותבו ותשא םע וטיגב םימיאה תולילמ
 הפוס .שא ינפמכ הינפמ ורהזנ .הרימ המשו תחא תירוטקובורפ התיה .וטיגב םיִלְוּונמ םג ויה
 תוגונעת ייח יח רשא ,טארנדויהמ טלבנזור דחא היהו .םינזיטרפה ידי-לע גרוהל האצּוהש
 דחא היהו ."הסידואב םיהולא"כ וטיגב רדתסהש ,ןייטשפא ,גיצנאדמ רוחב היהו .וטיגב
 ידיב וגרהנ הלא לכ .דחפ םירבגה ינפמ יכ ,םישנה ישארב ימוג-תלאב טבוח היהש ןייטשניו
 .םינזיטרפה
 םימושרה רפסמ היה הז -- םידוהי 92,000 םשל וסחדנ וטיגה תמקהל םינושארה םימיב
 ןיידע הלחתהב .וטיגב תמייק התיה אל תיללכ הדובע תבוח .ומשרנ אלש םיברל טרפ ,וטיגב
 ידיב שוכר היה ןיידע לבא ,וטיגה יבשויל ןוזמ קלוח אל םנמא .והשכיא םייקתהל היה רשפא
 די-לעו ,לית-רדגב םּוחְּת היה וטיגה .תירצונה היסולכואה םע ןיפילח-רחסמ להונו םידוהיה
 םירוגמ תניפ אוצמל יתחלצה ישוקב .תוחפשמ המכ וררוגתה תיב לכב .רחסמה להנתה רדגה
 שארכ .הנטקה יתבו יתוחא ,ימא :הנטקה יתחפשמלו יל וקנ'צבָש בוחרב םולבנזור ןמלז לצא
 הגאדה לבא ,תוומו רסאמ תנכסב ךורכ היה הז .ליתה רדג דידלע רוחסל יתצלאנ החפשמ
 .ןכתסהל םדאה תא תצלאמ םחל-תפל
 ,ךישחמשכ .הלילב רעישה-תורמַסמ תועווזה ואב -- םויב תודרחהו םידחפה ירחא
 תוצוחב בשו רבוע ןיא .םימימדמו תורצחה ירעש תא םירגוס ,םיתבב םישנאה םירגתסמ
 .וטיגה
 .תוירי חטמ םיערה ןכ-ירחאו "!וליצה" :הקעצ תולוק םמודה וטיגב ודהדיה תולילה דחאב
 תצובק יכ עדונ רקובל .ליצהל אצי אל שיא .אובחמב ,"הנילמ"ב אבחתה דחא לכ
 .ןהב ורי ףוסבלו םיערק-םיערק ןפוג תא וערק ,םישנ וסנא ,וטיגל הצרפ םיטסירלטיה
 םהב םיכמ ךרדבו לבויה-רכיכב םיסנַכִמ םיספתנה תא .םירבגה לע דוצמ-ימי -- בושו
 ...םימלענו -- תויאשמל םיכלשומ םה םד-יבזו םיעוצפ .ימוג-תולאב

 הפיעמ ינא .תוערפ תמיא ללחב היולת .וטיגה דרחוה ,ברע תונפל ,1941 רבמבונב השישב

 יתועורז לע הנטקה יתב תא תחקול ,תוומ דע תדחופמה יתוחאבו םינואה-תרסח ימאב טבמ

 .יופצ המ עדויהל טארנדויה ןוויכל תאצויו
 עוצקמ-ילעב ,םהיתוחפשמו טארנדויה ידבוע -- םיבר םישנא םיסנוכמ טארנדויה רצחב
 ,הקוריש בוחרב הנחמל םליבוהל דמוע יקצדורוג ָאשטיוד-סקלופה .םהיתוחפשמ םע םינוש
 ארקנה רבג לכלש יתיאר ,טארנדויה ישנאמ םירבג תוצובק ןיבל יתקחדנ .םעז רובעי דע

 .הבושת יתלביק אל "?ידיחי ןאכ ימ" :שחלב יתלאש .הידלי םע השא דצהמ תשגינ ומשב
 יתננחתה ."ידיחי אוה" :דחא לע והשימ עיבצה ףוסבל .יתועורז לע יקוניתו יתדמע תשאוימ
 ."ךלש תוחאכ ךילא ףרטצהל לכואש ידכ ,ךתחפשמ-םש המ ,םשה ןעמל ,יל דגה" :וינפל

 "?ךתוחא תאזה" :ולֶאש רטוש .ויתובקעב יתכלה ,םדא ותוא לש ומשב וארקשכ .קתש אוה

 הצור ךניא וישכע םגו ,בוט חא תייה אל םלועמ" :ישפנ-רמב יתחרצה ."!אל" :בישה אוה
 תא םירהש רטושה ידימ היופצה הכמה הב עגפת לבל ,יתדלי לע יתנכר ..."יתרזעל אובל

 לע ולוגרפב יל הארמ רטושה יכ יתיארו יתפקדזה "!רוצע" :האירק יתעמש עתפל .ולוגרפ
 .הקוריש בוחרל םלוכ םע יתאצי .שיאה ךלה וילאש ןוויכה
 עיגה רבמבונב העבשב .וז יבג לע וז ,תומוקב תוכורע םישרק-תוטימ ןהבו ,תוורואל ונואיבה
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 תוממי שולש ץקמ .תוערפ תוללוחתמ וטיגב יכ רפיסו הקוריש הנחמב ויבא לא וטיגהמ דלי
 ,םידוהי 15,000 ופסינ וז היצקאב .םייחב יתוחאו ימא תא יתאצמ ,יתחמשל .וטיגל ונוריזחה
 ןיידעש םידוהי ,הדובעל ,וטיגל ואבוה םמוקמב .םידוהי 5,000 דוע ודימשה םייעובש רובעכו
 .הביבסבש תורייעב וכרענש תויצקאהמ ודרש
 תוקונית םיסינכמ ןיא ."תונילמ" ,םיאובחמ םיניכמ םידוהיה .ונינולחב הלע תוומה
 ירה ,אובחמל קונית והשימ בינגה םא .אובחמה תא םיכבב וריגסי אמש ששחמ םיאובחמל
 יתב םע ידועמ יתכלה אל ךכ םושמ .ותוא םיקנוח םישנאה ויה ןושארה יכבה םע דימ
 תא הדירומ ,יתדלי תא תספות יתייה ,וטיגב שחרתהל לולע והשמ יכ יתדשחשכ .אובחמל
 תואטמיסב תמלענו יסורה רוזיאל ,ליתל דעבמ ,יתוחא תרזעב ,תלחתשמ ,בוהצה יאלטה
 .תוקחורמה
 לע הל יתרפיסו ,הקסלא'צמ הָמיל ,תחא הירצונ םע ליתה די-לע תורכיה יתרשק דחא םוי
 סראמב דחאב .וטיגה רדג לומ ןכושה התיבב יתב תא לבקל יל העיצה איה .הנטקה יתב
 רדגה תא יתרבע ,יתדלי תא יתחקל .וטיגב ללוחתהל דיתע והשמ יכ עדונ ,ברעב ,2
 יתדמעה ,תלדב שחלב יתקפד .המיל הירצונל םשמו ,ןימלעה-תיבל רשי הנרוטקָלוק בוחרב
 םש התיה איה .תקוניתה לש הָיְכב תא עמשא לבל ,יב ישפנ דוע לכ יתחרבו יתב תא ףסה לע
 .וטיגל היתרזחה זאו ,סראמב העשתה דע
 ויה וטיגה תובוחר ךא .שיא 5,000 ועבתו וטיגב ופאטסגה יסגלק ועיפוה סראמב םיִנשב ןכאו
 .םיעלקמ-תתבו םיחדקאב וריו וטיגב ורבע .םיאופאטסגה תא הפקת חצר-תמח .םיממוש
 .םידליה לכ תא וחצרו םידלי-תיב לע ולפנתה
 ולפיט ןהידלי תא ולכישש תוינמחר םישנ .הנּולָז בוחרב וטיגה ימותיל םידלי-תיב היה םייק
 לבח לשלתשמ םראוצ לעמשכ ,םיחתפה לע םירזַחמ ויה םידליה .םהל ןתינ אל לכוא .םהב
 ,המדא-חופת לש רוריפ ,קרמ ףכ םיפסוא ויה הכותל .הקיר םירומיש תספוק הרושק וילאו
 יתדלי תא יתרסמשכ .םהילגר לע ודמע ישוקב םה ,בבל-ערוק הזחמ הז היה .םמויק ךכ לעו
 ימצעל יתישרה אל ,םחל תפ הגישמ יתייהש םעפ לכב יזא ,העַבש איהש יתעדיו ,הירצונל
 יאובב יתארקל וצרו יתוא וריכה רבכ םה .םידליל התוא תרסומ יתייה אלא ,יפ ומב הלכָאל
 .ירוגמ-רדחל
 .ןירוס רָּב אוה יתורפסה ויוניכש ,ןיול השמ םידליה-ררושמ םג הפסינ הז םויב
 רגוב ,ןנוחמ רייצו הרומ היה אוה .הנליומ ויתונב יתשו ותשא םע קסנימל עיגה ןיול השמ
 רזחשכ .םינזיטרפל חורבל דמעו הדובע-תצובק שאר היה וטיגב .הנליוב םירומל ןוירנימסה
 ןיול .וליצהל ,ונקויד תא רייצ ןיולש ,דחא ינמרג שקיב ,היצקאה ללוחתה םויב הדובעהמ
 ינמרגה .םתוא םג ליצהל שיו ותא דחי םידבועה שיא 35 תב הצובקל יארחא אוהש ןעט
 .הפסינו ספתנ ותצובק לא ותכלב .וילא ותצובק ישנא תא איבהל ול רמאו םיכסה
 התמ הנטקה תבה .הקנינא הריכבה התב םע וטיגב הראשנ ,ןיול השמ לש ותשא ,ןיול הרש
 .אובחמל הקנינא תא םינכשה וסינכה ,הדובעב התיה הרששכ ,היצקאה תעשב .הילוחב
 יבא בבריש ,אובחמב םתבשל יעיברה םויב .אמֶצמ הלבסש תקונית דוע התיה הז אובחמב
 רטוש םלואו .ותדליל םימ איבהו תיבל סנכנ ,שיא ןיא יכ האר ,אובחמהמ ושאר תא הדליה
 יבשוי לכ תא ואיצוהש םינמרג םע אב זאו ,אובחמל רזחש דע וירחא בקָע ,וב חיגשה
 .גרוהל אובחמה
 הנליו-וטיג תרוביג לש היתויחא ןה .היס'ַצו הניד ,רקסיידומ תויחאה יתש תא וטיגב יתרכה
 החירבה םשמ .םינמרג המחלמ-יעוצפל םילוחה-תיבב תוחאכ הדבע הניד .רקסיידומ הינוס
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 וטיגב תרתחמה תרשקמ התיה היס'צ .'וכו תושובחת ,תופורת היס'ָצ התוחא ידי-לע וטיגל
 וסנכוה ןהיתש ,הנשה תב התדלי םע וטיגב הספתנ 1942 ילויב .יסורה רוזיאב תרתחמה םע
 .וקנחנו זגה-תוינוכמל
 אב ,הדובעל (םידמצב םידעוצה םידבוע תוצובק) "תונולוק"ה תאצ רחאל 28.7.1942 םויב
 .רחרחס ילע היה ישאר .ףקומ וטיגה יכ רפיסו רשע ןב דלי ויבא לא ונתדובע-םוקמל
 -תדבוא יתייה התעו ,יופצה ןוסאה לע דעומ דועב יתעדי אל ?ןתֶא המ ,ימא ,יתב !םיהולא
 .תוצע
 -תיירק יפתרמב ונתוא וקיזחהו וטיגל וריזחה אל ונתוא .וטיגב יריה ךשמנ םימי העברא
 בוחרב תחא הלודג רצחל ,וטיגל ונרזחוה יעיברה םויב .ונדבע הבש הטיסרבינואה
 ימיב אובחמ אוצמל וחילצהש ,יכבב םיררממ םישנא תורשע המכ ונשגפ םש .הקילבופְרה
 .היצקאה
 יניע .הלילשל ושאר עינה אוה "?םייחב יתיב-ינב" :ויתלאש .ןכש יתשגפ וטיגל הסינכב
 ילע וסאמנ ...וישכע לבא !םייחב םה !הקזח ייה :ימצעל יתנניש דימת .יתטטומתה ,וכשָח
 יחקו יכל" :יל ארוק לוק יתעמש עתפלו .יתועורז ןיב הטומ ישארו המדאל יתסרק .םייחה
 "!ונלש רצחב םה !יזרדזה !הילאו ךתב תאו ךמא תא
 ימא תא יתיארשכ ךא "!הרוי ינא !דעצ אל ףא" :רטוש ינרצע רעשב .ונתיב רצחל יתזפחנ
 תחא דיב יתדלי תא יתספת .דוע םולכב יתחגשה אל ,יתב תא היתוחוכ תיראשב הקיזחמ
 .רצחהמ ונאציו ימא תא יתכשמ הינשבו
 בלצ םישל ימאל יתעצה .ימא לצא יתדלי תא ריאשהל יל רוסאש יל רווחתנ םורגופה רחאל
 ,אל" :עומשל הבריס ימא .תוינידנולב ויה ןהיתש .יסורה רוזיאל יתב םע קומחלו הראוצ לע
 ינאצמי אוה ?םיקחרמב תוומה תא שפחל ילע המלו ...הידוהיכ תומאו הידוהי יתדלונ !יתב
 "...ןאכ םג
 הפי תינידנולב הדלי איה .אהי רשא אהיו ,יסורה רוזיאב יתב תא ריאשהל יתטלחה ינא ךא
 .והשימ הילע לומחי ילוא ,תיסור בטיה תרבדמו
 םיאצוי ונייהשכ ."הנולוק"-שאר התיה ,ןיול השמ רייצה לש ותנמלא ,ןיול הרש יתרָבח
 תינלופב ,תינמרגב טלשש ידוהי הצובק-שאר דימת ונל היה ,ינמרג וא רטוש יווילב ,הדובעל
 ןרסומו ויתוארוה תא םגרית הזו ,הצובקה-שאר לא אלא הנופ היה אל ינמרגה .תיסורבו
 אצתש הדלי םע השאל בל םישי לבש הלש רטושה תא השקיב ןיול הרש .םידוהיה םידבועל
 .וטיגב זא ויה אל רבכ םידוהי םידלי .םיכלוהה תרושמ קחרתתש וא ,וטיגה רעשמ
 די-לע ודמע לזמה עורל .וטיגה רעשל יתב םע יתאצי ,רקובב םכשה ,1942 רבמטפסב דחאב
 תונושארה תורושל יתמדקתה ,תודובא ונאש יתייה הרובס .ופאטסֶג-ישנאו םירטוש רעשה
 וחיגשה אל םה -- סנ עריאו .יפתכל לעמ טולבי אל השארש ךכ הינתמב יתב תא יתקזחהו
 .ונב
 הרושהמ יתקמח .הניפב םיפורש םיניינב ינשב יתחגשה ,הקסבוקסומ-הבונ בוחרל ונעגהשכ
 ...ינשה ןינבב יתמלענ דימו ,הבוב הדיב יתמש ,עקרקה לע יתדלי תא יתדמעה ,דחא ןינבל
 םדא יתיארו ריקב ךרחל יתשגנ .המלאנ עתפל .יתב לש הָיִכְּב לוק תא יתעמשו היובח יתדמע
 חקול אוה ןאל ?אוה ימ .ןומָאב וראווצ תא תקבחמ איהו ויתועורזב יתב תא אשונ חפיכ
 יאלטה תא יתוריסה ,יתרבגתה הרהמ"דע ךא ,המידק ץורפל יתשקיב ןושארה עגרב ?התוא
 בוחרל ועיגה םה .המ-קחרממ םהירחא יתבקעו ,תחפטמב יִנפ יתיסיכ ,ידגב לעמ בוהצה
 תואטמיסב וטיגל יתרזח .רקובב שש התיה העשה ...ומלענ תורצחה תחאבו הקסבוקשודאר
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 תודעוצ ונייה דימת ,יתוחא די-לע יתדמענ .האיציל הנכומ הדמע ילש הנולוקה .תוידדצ
 .יכבב ונררימ שחלבו ,דחי דמצב
 .םייתנשה תב יתדליל םיעוגעגו רעצו בער לש תולילו םימי ופלח ךכו
 תחא היוג יפמ העמש יכ יל הרפיס איהו ,היִנָמ םשב ,תחא הידוהי השא יתרכה םימיה דחאב
 ,תינידנולב הדלי בוחרהמ איבה הלעב יכ ,ןוזמ תרומת םיצפח -- ןיפילח-רחסב הקסע המעש
 .תיסור הפי תרבדמ ,שממ תיאבקסומ
 .ינורג תא וקנח תועמד .יתבב רבודמה יכ יל ררבוה ,היִנָמ םע תובורמ תוחישו תוריקח רחאל
 תובלב האנק ררועל אלש ידכ ,וטיגב וזכ העומש יתצפה ףא .הרטפנ יתב יכ הינמל יתרמא
 תא תוארל דואמ הצור יתייה יכ הינָמל יתרמא תאז םעו .הנשלהמ יתששח םגו ,םישנאה
 הילא יתפרטצה רבמבונ ימימ דחאב ...תינידנולבה יתדלי תא יל הריכזמה היוגה תיפוסאה
 ךכו .תיפוסאה םוקמל עיגהלו הנולוקהמ קמחתהל ךיא יל הריבסה איה ךרדב .הלש הנולוקל
 הצירב העיגה דימ .תונפל ןאל יתעדי אלו תוספרמ עברא יתיאר ,רצחל יתעגהשכ .יתישע
 ןוליוה תא יתלשפה ,רדחל ליבומה רודזורפל טקשב יתסנכנ .םוקמה לע העיבצהו הינַמ
 ינפמ הלהבנ הדליהש הרבס תיבב השאה .התטימב הבשיתה ,יב החיגשהשכ .יתב תא יתיארו
 לש הלגר תא תולק יתפטילו ,דוע גילבהל יתלוכי אל .היתועורזב התוא החקלו הרזה השאה
 .לוענמ לע תלדה תא רוגסל הלעבל הרמא .לכה הניבה השאה .יתב ןכו ,יכבב יתצרפ .הדליה
 .יתב תליצמ ,היסּול-אמא םע יתּורכיה הליחתה ךכ
 הנריאשא לבל ,תויחל ךישמהל ןוצרה יב רבג ,תונמאנ םיידיב הנותנ יתב יכ תעדל יתחכונשכ
 תוומה" :יתבריס .םימורגופה תועשב התיבב אבחתהל יל העיצה היסול אמא .םלועב המותי
 היסולדאמא ."וב ההשאש ךכב ותוא ןכַסל יל הלילח .ייחמ יל רקי ךתיב .ירחא בקוע
 .םייחב המצע איה דוע לכ יתב לע רומשל יל החיטבה

 1942 ,בומורג לאכימו ץיבודנלאב הנלָה :תצמאמה החפשמה םע הילאו תבה
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 קסנימב .היה ךכ היהש השעמו .וטיגהמ חורבל ,ינאו יתוחא ,ונחלצה 1943 סראמב 30דב
 ןבכ ,ץלוש יליו ,ינמרג ןיצק תריש םש .הינמרגמ םידוהי לש וטיג ,1941 רבמבונמ דוע ,היה
 אוה .ןיימה רהנ לע טרופקנארפמ ,המש הזלא ,הידוהי הרוחבב בהאתה אוה ,הלעמו םיעברא
 םייסורה םידוהיה םע רשקתהל התוא שקיבו ,הידוהיה ותבוהא םע םינזיטרפל קורעל טילחה
 תינוכמ םיחרובה תצובק תושרל דימעהל חיטבה .םינזיטרפה לא וליבוהל םייושעה וטיגב
 .גהנו
 םידוהי ,שיא 30 לש הצובק הנגריא הזיל .היסור הידוהי ,רטומלרפ הזיל םע הרשקתה הזלא
 .םינומא-ישנא םלוכ ,הינלופמו היסורמ
 ןיעמ םירתסומ ונייהו ,הפוחמ היה תיאשמה"זגרא .ונתוא חקלו גהנ םע תיאשמב אב ינמרגה
 ךא .הלאכ םירקמ ורק רבכ ןכש ,ופאטסגל ונתוא ריגסי ינמרגה יכ הליחת ונששח .תשלוב
 היה אל .םינזיטרפה םע רשקמה אוה ונתאמ ימ לאש ןיצקה .ונעגרנ קסניממ האיציה םע
 ןיצקה .םינזיטרפה לש םאצמיה םוקמ תא עדיש ,ףיוט לטומ ,דחא היה לבא ,רשקמ ונמע
 רפכה תברקב 'ץיטפ רהנל ונעגה .עוסנל ונכשמהו ,גהנה אתב ודיל לטומ תא בישוה
 םינמרגה ירהש ,רהנה די-לע בכעתהל ונלוכי אל .ףורש היה רהנה לע רשגה .ה'ציבוקאסור
 רהנה תא רובעל ךירצ היה והשימ .הדובעל ואציש םידוהיה םע ןיצקה תא יאדוב ושפחי
 .םינייטרפה םע רשקתהלו היחשב
 .וחדקא ויפבו ,וידגבב רהנל ץפק אוה .יקסרקוט הילוז ,רבעשל חלַמ ונמע היה ,ונרשֶאל
 ,הינשה הדגב םיניוזמה םישנאה .ןיצקה תא ריבעה תישאר .הריס םע רזחו רהנה תא חלצ

 1944 ,יקסרקוט הילוזו (םירמ) היטק ,םינזיטרפה תחפשמ
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 ןוזפחב ונוריבעה ,םינמרג ונניא םנמא יכ תעדל וחכונו ,ונידגב לע בוהצה יאלטה תא וארש
 םינמרגה .תוירי לש ץפנ לוק ונעמש הלק העש רובעכ .תיאשמה תא וקילדהו רהנה תא
 .רפכה לע שאב וחתפו תרעובה תינוכמל ועיגה ןיצקה רחא ףודרל ואציש
 ךרדב ."קסנימ לש הינשה תיאקסנימה הדגירב"ל ונעגה לגרב הכילה לש םיימוי רחאל
 ליצהש אוה-אוה יכ ונרפיס .םירזגל וערקל וצרש םיירפכה ינפמ ינמרגה ןיצקה לע ונוניגה
 .הגורד-הראטסו 'ץיבוכופ ,'ץיבופיסוא תוביבסב היה תאזה הדגירבה לש רוזיאה .ונתוא
 .רפסמ םימי ונבכעתה םש .הינא'זימאז רפכב התיה הדקפמה
 ,עלקמ-תת םעו רוע-ליעמב ןזיטרפ וניאר ,רפכב הדקפמה די-לע רותב וניכיחשכ ,דחא םוי
 אצי הלק העש רחאל .הדקפמה רצחל הנפו ונידי לע רבע אוה .דואמ הפי סוס לע בוכר
 ,רעונמ-ורבח אוה בכורה יכ ונל רפיס הילוז .יקסרקוט הילוזל ארקו הדקפמהמ ןזיטרפ
 תא חלצ ךיא ,הילוז לש ותרובג לע ול עדונשכ .תישימחה הגולפה דקפמ ,תודיפל לארשי
 לבקתנש ונתאמ ןושארה הילוז היה ךכו .ותגולפל וחפסל עבת ,תווממ ונלוכ תא ליצהו רהנה
 .םינזיטרפה תגולפל
 הגולפה" הל וארק תאז לכבו ,שיא 400 ללכמ םידוהי 30 לכה-ךסב ויה תישימחה הגולפב
 -תיילוח דקפמ םש השענ הילוז .תונכוסמ תולועפל םיבדנתמה ויה םידוהיה ."תידוהיה
 ג"ק 16 םבג לעשכ תאז הלועפל םיאצוי ויה םינלבחה .תובכר ץוציפב החמתה אוה .םינלבח
 ויה תובכרה יכ ,םיפופצה םינמרגה תורמשמל דעבמ חור-זועב קמוח היה הילוז .ץפנ-ירמָח
 דע ץוציפ טוח ךשומ ,תבכרה יספל תחתמ ץפנה ירמח תא ןימטמ ,תונדפקב תורומש
 .תובכרה תא [צופמו טוחה תא קילדמ היה העיפוהבו .תבכרה תעפוהל הכחמו המ-קחרמל
 .הפירשה רואל ואריי לבל ,םיקלתסמ וירבח ויה ץוציפה םע
 םתאנש ישחר תא םבוחב שובכל וחילצה דימת אלש םיימשיטנא םג םינזיטרפב ויה
 לפנ ,לקניפרוג הקנויל ,םהמ דחא .םידוהי םירענ ינש םג ויה הילוז לש ותצובקב .םידוהיל
 .תולועפה תחאב

 היליצַמ םע הָילאו יתב תא ונילא ריבעהל ידקפמב ריצפהל יתלחתה ,םינזיטרפל יתלבקתנשכ
 ,ןאכל תבה תא איבהל המל ,יתלאשנשכ .'ץיבודנלאב הנבוסאלו הנליו בומורג ליאכימ
 םיפקומ ןאכ ונחנא םג" .םהל היופצ תוומ-תנכסו םינמרג םיפקומ םש םה יכ יתובישה
 דועב ,ונידיב קשנ שי ןאכ ,יתינע -- םימוד םירבדה ןיא" .דקפמה יל בישה -- "!םינמרג
 ..."עשי-ירסטח םישנאה םשש
 ועיגה יתב םעו הנומשה ןב םנב םע הנלי ותשא ,בומורג ליאכימ .יל ורתענ ףוסבל
 ההָש רבעשל לייחכש והמתו ,בומורג ליאכימל ןּומָא-יאב וסחיתה הליחת .םינזיטרפל
 הדלי ליצה יכ הדבּועה םצעש ,ותנגהל יתנעט .םינזיטרפל ךרדה תא אצמ אלו בר ןמז קסנימב
 אצי אוה ,ןכאו .אוה ןוגה םדא יכ לילעב החיכומ ,ךכב הכורכ תוומ-תנכסש ףא ,הידוהי
 .םינמרגה םע ברקב ריעה רורחשל ךומס גרהנ ,בלה-ןובאדל .ותונמאנ תא חיכוהו תולועפל
 רבעש ריכמ ןזיטרפ ילא אב דחא םוי .םינזיטרפה הנחמב יתב םע יתשגפנ דציכ דוע ראתא
 .ינזא-עמשמל ןימאהל יתלוכי אל ."ךתבמ ךל םולש-תשירד !היטק" :יל רמאו םוקמב
 בורמ .יתבמ םולש-תשירד יל ורסמו ,הגולפה תכשלל יתנמזוה תוטעומ תוקד רובעכ
 םש תא יל ורסמ ,ינופלעמ ינררועל םימ ילע וכפש .יתפלעתהו יתרכה תא יתדביא תושגרתה
 הז היה .תורמשמב לקָתאשכ ,עימשאש המסיסה המו וילא ךרדה המ ,יתב תאצמנ ובש רפכה
 רקובב .יתנל םשו דחא רפכל יתעגה .ךרדל יתאצי דימ .ונתיינח םוקממ מ"ק 15 קחרמב
 לש תוחפשמה-הנחמ ןכיה יתלאשו םינזיטרפ יתשגפ רעיב .יתבל יכרד תא רעיב יתכשמה
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 לע ועמש רבכ םה .יתב לא תכלוה ינא יכ םיתינע ?הזה הנחמלו יל המ ,יתוא ולאש .בודארג
 תדמועה הבור הדיבו השא יתשגפו ,ברע-תונפל םוקמל יתעגה .ךרדה תא יל וארהו יתב ןינע
 לש האצמיה םוקמל ךילומה ליבשה תא יל התארה איהו ,ינא ימ הל יתרבסה .רמשמה לע
 הכ יתייה ךא ,הילא ץורל יתיצר ,יתמעפנ .ליבשה תא הצוחה יתבב יתנחבה עגר ותוא .יתב
 ,ןכ" "?ינא ימ תעדויה !הק'צילאו" :יתרמא .התארקל לוחזל אלא יל דמע אל יחוכו השולח

 ."היטק-אמא תא -- ,התנע --
 וצצ ןיינמ יתעדי אל .יתא הכוב רעיה יכ יתייה המוד .יכבב יתצרפו יבל לא היתצחל
 היסול-אמאל ועידוה .וכב םה םגו הנחמה ישנאמ םיברב תפקומ יתאצמנ לבא ,םישנאה
 יתרזח תרחמלו .םש יתנל .הלש תרופחמל ונתוא הליבוהו הצירב האב איה .חבטמב הדבעש
 יתשקיב יבושב ךא .ילא יתב תא איבהל תושר יל הנתינ אל ירהש ,ילש הגולפל לגרב
 אל יתדלי ךא ,10 ,8 ינב םידלי המכ ויה ונלש הנחמב .יתב תא ילא איבהל תושר דקפמהמ
 ,תמחול לכ-תישאר ,היטק ,תאו ,םידלי-ןג ונל ןיא" :בישה דקפמה .שנלש תב אלא התיה
 ."תלייח
 סוס יתלביק .הנתינ המכסההו ,ונלש הנחמל ךומס רפכל יתב תא ואיביש ,אופיא יתשקיב
 יתעגהו רקובב ךרדל יתאצי .ןברס היה הז סוסו .סוסב יתגהנ אל ימימ .יתב תא עיסהל הלגעו
 ,התא יתעגה .םלועמ ונדרפנ אל וליאכ יתוא הקביח ,תרשואמ התיה יתב .הלילב רחואמ קר
 .םיבשותה דחא תיבב יתב תא ורדיס םשו הגולפה הנחמל ךומס רפכל ,רבודמכ
 ךולה רפכל הכילהה .יתב תא תוארל ,תועש עבראל השפוח עובשב םיימעפ תלבקמ יתייה
 םייתעשכ ,רעי תקלחב םדקתהלו ,רהנ הָיחשב רובעל ילע היה ןכש ,םייתעשכ הכרא רוזחו
 ונתנ םימעפל .םחל ,המדא-יחופת -- םיכרצמ תצק ימע תחקל יל ושרה .יתב לצא יתיהש
 ןמז תא רצקל ידכ ,יחוכ לכב הילא הצר יתייה .בלח קובקב וא רשב תכיתה חבטמב יל
 ,דואמ הפי הילא סחיתה התוא ןסכיאש רכיאה .הלצא יתוהש ךשמ תא ךיראהלו הכילהה
 .ותב לאכ
 תותשל תאצוי ינא יכ הנאותב יתבמ תקמחתמ יתייה ,הגולפל רוזחל יתעש העיגמ התיהשכ
 תבזוע ינא יכ הל תולגל יל ןתנ אל יבלו ,התוא תכדכדמ היופצה הדירפה יכ יתיאר .םימ תצק
 ,הבוצע תבשוי התוא האורו תלדה ירוחאמ תאבחתמ יתייה ,הרדחמ יתאצ רחאל .התוא
 הרזחב יכרדב םג .רעצמ גפ יבל .יבושל הפצמו חתפב תלכתסמ איהו ,תועמד תודרוי היניע
 םג יתייה ,יצורבו .יתב תא רקבל תושר בוש לבקאש ידכ ,רחאל אלש ידכ הצר יתייה הנחמל
 .יכבב תררממ ינא
 ופיקה תוינמרג תויזיביד המכ .הלודגה הדקולבה הליחתה .1944 ינוי דע םירבדה וכשמנ ךכ
 תגסל ונצלאנ .ברק-תצובקב ,בראמב יתבשי ינא .םדימשהל המגמב םינזיטרפה רוזיא לכ תא
 ,הדליל העגעגתהש ,היסול-אמא .רפכב הראשנ יתב הילאו .ינזיטרפה רוזיאה זכרמל ונעגהו
 יתב תא םואתפ יתיאר תודשו תורעי ךרד הגיסנה ןמזב .הרפכל הילא התוא החקלו האב
 יתננובתה ?הדבל ןאכ השוע איה המ ,יתממותשה .המקה ןיב תכלהמ תיפרוח השובל הילאו
 וילע וריטמה םינמרגהש רפכה תא םיבזוע םיבר םיבשותו היסול-אמא תא יתיארו הביבס
 יתב תא יתלטנ .ירחא הכלה ."וידחי ךלנו הבה .ףתושמ ונלרוג" :היסול אמאל יתרמא .שא
 התיה רבכ יתב -- תרחא הגולפב היה לעבה -- הנב םע איהו ,המידק יתדעצו יתועורזב
 -אמא .ונדעצו יבג לא רמצ תחפטמב אופיא היתרשק .התאישנ ילע התשקו עברא תבכ
 .יתגולפל יתעגה ינאו ,םיחרזאה םע וראשנ הנבו היסול
 םע תאו .ראווצ דע תוציבב תוצחל ונילע אהי .דואמ השק ונבצמ" :רמאו יל ארק רסימוקה
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 ומצע ץלחל לכ םדוק וילע אהי ןכש ,ךְל רוזעל לכוי אל שיא .ונתא תכלל ילכות אל ךתדלי
 ."תורעיב ,ןאכ ראשיהל ךל יתצע .תוציבהמ
 םעו יתגולפ םע ךלאו ,ינא תינזיטרפ יכ תוצרחנ יתינע .הרבעמב רהנ רובעל ונילע היה ןאכו
 ונירוחאמו יתגולפ םע יתכלה .יל רתיו ,יתעדב השוחנ ינאש רסימוקה הארשכ .יתדלי
 ןזיטרפ תנמלא ,גרבדלוג הינָה םג ונמע הכלה .ץיבלֶקנָי ידוהיה השארבש הקפסאה-תגולפ
 יתפרטצה .םישנא המכ דועו ותבו ותשא םע ןיטוגיסא ךלהו .התב םע ,הגולפב הפסינש
 ךא ,םישנהו םידליהמ רטפיהל ושקיב םינזיטרפה יכ יל הארנ .םידלי דוע ויה םש יכ םהילא
 ודקפו ,םדיב םקשְנ ,םינזיטרפה ונופיקה הרהמ דע ,ןכאו .םלרוגכ היהי ילרוגש יתטלחה
 .טקשב ,המלש הדגירב ,תוגולפה לכ ,המידק ורבע םהו .לעש אל ףא םדקתהל אל ונילע
 ,שיא 14-כ ונייה .םדקתהל ענמנ ונתאמ .םינמרג תוחישו םיבלכ תוחיבנ ועמשנ רבכ קוחרמ
 .רשעה תב ותב התיה ותאש םושמ ,ץיבלקני םג ראשוה ונתא .םירבג ינשו םידליו םישנ קר
 חישל חישמ רעיב דודנל ונלחתה .םיבור ויה ןיטוגיסא ידיב ןכו ודיב קר .דואמ ול הרח רבדה
 ינפמ וחרב ויבשותש ךומס רפכל וסנכנ םירבגה ינש .ףטפטמ לחה םשג .ברעה עיגהש דע
 הסחמכ הלגעל תחתמ יתבכש ,הלגע ונאצמ .ונבכשו שקה תא ונשרפ .שק ואיבהו םינמרגה
 ונל רופחל הסננ אל עודמ ,ןויער יחומב ץצ ,יתדלי םע הביכש ידכ ךות .םשגה ינפמ
 ונלוכי ,שער םיקהל אלש ידכ עבצא ףוקנל ונדחפשכ ,תורמשמה ףקומ וטיגב םא ?תרופחמ
 ץיבלקני תשאל תאז יתחס ?רעיב תאז השענ אל עודמ ,םיתבל תחתמ םירקנוב ונל רופחל
 .לסוי הלעבל תאז הרסמ איהו ילא ךומסב הבכשש
 הלילב ואצי םירבגה .םיתורכ םיכר םיצעו הריפח-תאו ןזרג רעיב והשיא וניאר יכ ונרכזנ
 םהילע ונכפש ,תוינתמהו תולמשה תא ונטשפ .רופחל ונלחתה .הינחה םוקמל לכה ואיבהו
 אל רפעה תומירעש ידכ ,תרופחמה םוקממ בר קחרמב התוא ונרזיפו הרופחה המדאה תא
 תרופחמ ונרפח .בטיה התווסַהל הילעמ ונחנה בוזאו בשע םע המדא ישוג .המוקמ תא וריגסי
 וניתומצע ,בכשל קר ,ונלוכי אל תבשל .תרופחמל ונסנכנו ונמצמטצה ונלוכ .הרצו הכורא
 .יתבל יתרסמ ךרה תא .םחל תצק יל היה .ןוזמה רסוח יל קיצה קר ,תרשואמ יתייה ךא .ובאכ
 .םולכ יתלכא אל ינא .יתבל יתרסמ ךכרתהש רחאלו יתבטרהו יתנמטה השקה תא
 דימו הביבסב ץיצהל טק עגרל םיאצוי םירבגה ויה רקוב תונפל .תוממי עברא םש ונבשי
 םויב .םוקמ תבריקב ויה םינמרגה -- םיבלכ תוחיבנו םידעצ תוטעש ועמשנ ןיידע יכ ,םיבש
 יל ונתנ .ריוא ףואשל האיציל לוחזל יתלחתה .דואמ יל ערוה ,יפל לכוא יתתנ אלש יעיברה
 ונדועב ,עתפל .םידליה ליבשב ונרמש קובקבב םימה תא .יתפש תא ביטרהל םימ תצק
 םהילגרב םיעקור ,ץוחב םיכלהמ ונלש םירבגה תא ונעמש ,תורפרפמו תודרח תובכוש
 תרופחמל שגינ אוה .ץצולתהל בהא ץיבלקני ?ועגתשה ?םהל הרק המ .םר לוקב םירבדמו
 "!הצוחה ואצ ,םינלטב" :ארקו
 וקיספה םה ,תיניארקואה תיזחב תיטיבוס הביסנפוא החתפנש םינמרגל עדונ רשאכש ררבתנ
 רוזחל ונלחתהו ונאצי .ןנכותמה יפכ שדוח רחאל םוקמב ,םימי 13 רחאל הדקולבה תא
 התיה התעו ,יבג לע יתב תא תאשל דוע יתלוכי אל .בערמ השולח יתייה .ונלש הנחמה ןוויכל
 .הילא שגאש עבצאב יל תזמור ךכ-רחאו ,חונלו דומעל ילע תדקופו המידק הצר איה
 .ונכלה ךכ .הלילח רזוחו ,העבצאב יל תזמור בושו המדקתה בוש ,הילא יתעגהשכ
 .יתגרהנ יכ העומש הצופנ .ינממ ץוח םינזיטרפה לכ טעמכ רבכ וסנכתה ונלש הגולפב
 תא ספתו אצי יקסרקוט םג .החמש הצרפ ,יב וחיגשהו ףוס ףוס יתעגהשכ .דואמ ורעטצה
 .הגולפל ונרזח ךכו .ויתועורזב הילאו
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 ,רפכל הרזח היסול אמא יכ יל עדונ .רפכל יתב תא ליבוהל ראסימוקה ילע דקפ תרחמל
 .יתדלי תא הל יתרסמו יתמכסה
 המוח .תופייעו בערמ החופנ יתב תא יתאצמ ,רפכב רוקיבל רפסמ םימי רחאל יתאבשכ
 אל .חבטמה לע תיארחא יתייה יכ ,הגולפל יתרזח .הדליב לפטלו ראשיהל יתלוכי אל .הלע
 .ןוזמב רוסחמ שגרוה .המצעל הגאד הגולפ לכו ,תיזכרמ הקפסאל הגאד דוע זא התיה
 האפורה התיה םינזיטרפל לכואה תא וקליח םרטב יכ היה גוהנ .חבטמל הסנכנ ונלש האפורה
 ינא המל יתוא הלאש האפורה .תועמד תפוטש יתייה .םוגפ וניא םא לישבתה תא תקדוב
 יתחסו ,ינממ התפרה אל איה .םירפכה דחאב דלי היה הל םג יכ ,הל תונעל יתיצר אלו .הכוב
 יל ושרה זאו ,דקפמל דימ הכלה איה .העישוהל ידיב ןיאו ,הבערו החופנ תבכוש הילאו יכ הל
 ךשמב הנבו היסול-אמא תאו יתב תא יתלכלכ ךכ .יתבל איבהלו קרמה תויראש תא תחקל
 .םייעובש
 וליאו ,תיארחאה יננה ,תיתגלפמ-יתלבה ,ינאש לע יב האניק ,תילומוסמוק היוג ,ילש תרזועה
 דועב ,רפכב היסול-אמאל רשבה לכ תא הריבעמ ינא יכ ילע הלפָט ,תרזועה אלא הניא איה
 ימשיטנא ,רסימוקה .ןיכפושל תודעוימ ויהש קרמה תויראש תא קר הריבעמ יתייה ינאש
 םאו ,ךלש תבה םג םייקתת -- תדלומה םייקתת םא !יעד ,היטק" :רמאו ינארק ,קהבומ
 אל .יתאציו יתינפ ."תַא תינזיטרפ יכ יחכשת לא ,היהת אל תבה םג -- היהת אל תדלומה
 ...הגופה אלב ורגינ רבכש יתועמד תא האריש יתיצר
 החמשב ינשגפ אוה .ןיפוליגבו ,יולבו-עורק הזה דקפמה תא יתשגפ ,רורחשה רחאל ,םימיל
 .לאש -- "?יתוא הריכמ ךניא" .הגימינ בוחרב
 .םידרוי םינוילעו םילוע םינותחת המחלמה תפוקתב -- .יתינע -- בטיה ךתוא הריכמ ינא"
 "...םדא ראשנ םדא היהש ימ .ומוקמב שיא-שיא םיאצמנ ונא וישכע

 ₪ " יקסרקוט היטאק םאהו הילאו תבה
 םִאל התיה הילאו תבה :הנש םירשע ץקמו 1944 ,תכשוממ הדירפ ירחא רעיב תושגפנ
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 וטיגה ןמ החירב

 .1920 תנשב הדלונ ,קינבְרט הרובד ,תנייאורמה

 .1960-ב הצרא התלע .יקסרקוט םירמ לש התוחא
 .ןהכ דוד ןייאיר .ןולוחב תבשוי

 היה .הדובעב יתרדתסהו ריעב יתראשנ .קסנימב יתוחא תא רקבל ןילופמ יתאב 1940 תנשב
 ,ןילופמ םיטילפה תא ,ונתוא ולביק ריעה ידוהי .יטיבוס ןוטלש תחת םייחב שודיחה ןמ
 ,ונייח תא וריכתש רחאל :םירמוא ויה .לובגל רבעמש םידוהי םע תּורכיה תחמש ,החמשב
 יתקמעתה אל הליחת .יטסילאיצוס רטשמב םייחה ןיבל הכ דע םכייח ןיב לידבהל ועדת
 -הפי יל הרווחתנ ,םיסורוליב םע דחא ביטקלוקב יתייחשכ ,ןכמ רחאל לבא ,םירבדה רשפב
 .רבדה תועמשמ הפי
 לכמ תשרשומה תוימשיטנאב דימ ונשח .הינמרגל היסור ןיב המחלמה הצרפ הנש רחאל
 רבכ ,תונושארה תוצצפה םע ,םויה וליאו ,םירבח ונייה םושלש-לומת ךא ,המוד .םירָבעה
 .ףרוע ךל ונָפּו התא ידוהי יכ שיגרהל ךל ונתנ
 ,ונמאו ,ךרה הקונית םע יתוחא ,ינא ,ונא םג .החירבה הלחה ,ריעה לע תוצצפהה ורבגשכ
 .קסנימל רוזחל ונצלאנו ,ונומידקה םינמרגה .היסור קמועל רובעל ונחלצה אל .ונחרב
 בוחר ,הגימינ תוביבס תא ללָּכ ,ליתב רדּוגש ,וטיגה חטש .וטיגל ונסנכוה רבמטפסב דחאב
 -תדובעל םיסויג ולחהו .תונברק ולפנ הלילו םוי .תוחיצרה ולחה .לבויה רכיכו הקילבופירה
 וטיגל םיצרופ ויה םינמרגו םיסורוליב ,םיניארקוא .םינקזבו רעונב דחוימב וללועתה .הָיפכ
 יאלומוסמוקה .םנמרגה םע הלועפ הפתיש תיסורוליבה היסולכואה .הנחבה אלל םיחצורו
 .דחי םתא דבעו דמל ,םידוהי םע לדגש ףא ,םויה ליעפ יצאנל היה לומתאמ
 -רידב ונאבחתה .הכפהמה םוי ברע ,רבמבונב השישה לילב הללוחתה הנושארה היצקאה
 הכ היה קחודה .הנוירהל םינורחאה םימיב הרה השא ונָמע התיה .שיא םיעבראכ דחא םיצע
 םכשה .חירבב ונחרבה רצחה רעש תא .תחא לגר לע הדימעל םוקמה קיפסה ישוקבש ,בר
 ...םש םגו ,ואבחתה הפ" :םיצרופה תא תוכירדמה תויסורוליב םישנ תולוק ונעמש רקובב
 "...הידלי לע םא תאפחתמ ןאכ .קונית לש לגר ,די תצבצבמ ןאכ
 ,חלמו םחלב םינמרגה ינפ תא ולביק .השילפה םע דימ לחה ןיסולכואה לש הלועפה-ףותיש
 םטוח-םוקע ,ןקז-ךורא ידוהי לש הרוטקירק םע תועדומ ומסריפ םינמרגה .םיחרפ-ירזב
 ליעמ וא םיטישכת ,ודיב ףסכ רשא ידוהי לכ תונוטלשל ריגסהל ןיסולכואל הינפו ,ךלכולמו
 הכזיו ךרובי -- םידוהי לוסיח תַוצמב עייסמש לכ .ורכש לע אובי ידוהי ריגסמה לכ .רוע
 .לומגתל
 רבמבונב דחאה דע תונפל וביוח םידוהיה .ריעה יתב תיצחמכ וסרהנ תופירשבו תוצצפהב
 םידיב ,ונסנכנ ךכו .וטיגב ףפוטצהלו םשוכר תא םש ריאשהל ,םימָלש וראשנש םהיתב תא
 רדחב תורשע ונתוא ופפוצ .םינבאב םייוגה ידלי ונתוא ולקס ,וטיגל ונתכלב .וטיגל ,תוקיר
 ,תורצחב דיה-תובאשמ ,םימה תובאשמ םג .בויב אלו םיתבב םימרוז םימ ויה אל .דחא
 .ןווכתמב ולקלוק
 -קרמ תוחלצ םירהצב וקלוח םידבועל .םיניוזמ תורמשמ יּווילב הדובעל ונלבוה רקוב-רקוב
 ונדמָטב ,לכואה תקולח ןמזב .םיבוקר ןופפלמ וא ןונצ ,המדא-יחופת תופילק ופצ ובש ,ןיבוס
 .ונמצע ןיבל וניניב תויושתכתה םידדועמו תולקמב ונב םילבוח ויה ,רותב
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 םוי" .תבשב םג ונדבע .תובוחרהמ גלשה יוניפב ןכמ רחאל ,תוסירהה יוניפב ונדבע הליחת
 קר םידבוע ונייה עובשב דחאב ךא "?םינודוהי ,םכתעד לע הלע הז המ ! ?תבשב החונמ
 .םויה תוצחמ
 .םימוריע טעמכו םיפחי הדובעל םיכלוה ונייה ,םיגלשהו םימשגה תנועב ,ויתסה עיגהשכ םג
 רסאנ .םיסורוליבה םיבשותל רסמנו הנופ וקלח ,וטיגה םצמוצ רבמבונב 7-ב היצקאה רחאל
 וטיגב םידליל .םיטעמה ונידגב לש הטילפה תיראש םיתבב הראשנ ךכו ,םשל רוזחל ונילע
 .רוקב םיאפוק ויה םשו אבחתהל תורוב םהל ורפח םידליה .תונוטלשה םעטמ רבד ןתינ אל
 םיגרוהו וטיגל םיאב םינמרגה ויה ןמזל ןמזמו ,תופגמ םהיניב וצרפ ,םיכלכולמו םיבער
 ,ץישפיל ר"ד ,םהמ דחא .םידוהי םיאפור המכ ובו ,דחא םילוח-תיב וטיגב היה םייק .םתוא
 תעירקכ התיה השק תיאופר הרזע תשגהו םוצמצב ויה תופורתה .םינזיטרפל ךכ-רחא חרב
 .ףוס-םי
 -- וטיגב םיראשנל איבהל קלח םישירפמ ונייה ,ונתדובע םוקמב ונלביקש ,קרמה תחלצמ
 ,םינטק םידלי תוארל -- בבל-ערוק הזחמ הז היה .םינטקה םידליהו תונקזה ,תוהמאה
 םישקבמ םהו ,םהידיב חפ תואספוק ,וטיגב םיחתפה לע םירזחמ ,רוקמו בערמ םיחופנ
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 ,לשמל ,הנה .םהיאובחממ םישנאה תא םיאיצומ ויה תונוש תואלתמאב .וכשמנ תויצקאהו
 הדובעל םיריעצהו ,תחא הדובעל םינקזה :םישנאה תא וניימו .םיתבהמ תאצל ועבתנ לוכה
 םיליבומו תוינוכמל םישנא םיסחוד ויה .ליחתה גרההו ,תוינוכמ תועיפומ ויה עתפלו .תרחא
 .הרובקל תורוב ונכוה רבכ םש .הגירהה-םוקמל ,ריעל ץוחמ לא םתוא
 ,והשימ חרב םא .םימושר ויה ,דחא רדחב תוחפשמ שש-שמח ,תורידב םירגה םישנאה לכ
 הנילה-תומוקמ .דחאה תחירב ןוועב גרוהל םלוכ םיאצּומ ויה .תיבה ירייד לכ םשנוע לע ואב
 םיסרוה ונייה .םילייח לש ןיטקרסקב ומכ ,וז יבג לע וז תומוק המכב םישרק-תוטימ לע ויה
 ויהיש ידכ ,גלשה תא סָמֶהל תורודמ םיריעבמו תוריינ םיפסוא ,םיתבל ביבסמש תורדגה תא
 לע שממ םילפונ ,ןושיל םיבכוש ונייה ,הדובעל ונכלה םהבש םידגב םתואב .הציחרל םימ ונל
 .השלוחו תופייע בורמ תוטימה
 שאר"בשוי .םינמרגל ורסומלו ידוהיה שוכר תיראש תא ףוסאל שרדנ קסנימב טארנדויה
 תויצקאה לע שארמ םישנאל עידומ היה אוה .ןיקשומ והילא היה ןושארה טארנדויה
 .תורעיב םינזיטרפל ריבעמו םישובלמו תופורת ףסוא היה ןכ .אובל תודמועה
 וקיפסה אלשכו .ןובסו תופורת ,םיליעמ ,בהז ,ףסכ םהל קפסל םיעבות םינמרגה ויה םוי-םוי
 ודיב ויהש ימ לכ .שיא םייתאמ-האמ שנועכ גרוהל םיאיצומ ויה ,םהיתועיבת תא קפסל
 ויה ,והשימ יפב בהז-תרתוכ וארו םיניארקוא ואב .תונוטלשל םרסומל ץלאנ בהז-יטישכת
 .תעבטה תא חוכב םידירומ ויה ,עבצאה לע בהז-תעבט ואר .ןשה לע תרתוכה תא םירקוע
 םילקתנ ויה םירפוחהש שיו .הקסהל םיצע םיאיצומו םירפוח ונייה םיסורהה םיתבה ךותב
 .םהיתושירד תא ולידגהו םינמרגל רבדה עדונ .םיתבה יבשוי ונימטהש םינומטמב
 ויניעב קדוב היה רֶריפמרוטשרָאבואה .לית-רעש ךרד םירבוע ונייה ,הדובעל ונתאצב
 הדובעל ונאצי דחא םוי .וטיגב םידלי ויה אל רבכ 1942 תנשב .םיאצויה לכ תא תושלובה
 לע וחינה ,הידימ דליה תא חוכב שלת ,ס"ס שיא שגינ .ןטקה הדלי תא הליבוהש םא ונתאו
 ,ונחנא .ותמשנ החרפש דע דליה לש ונורג לע ךרד ףגמ הלוענה ולגרבו תילמשחה יספ
 םיתבה חונולח דעבמ תאז וארש ,םירצונה לבא ,רצעיהל וליפא ונלוכי אל ,םירוטב םיכלוהה
 .תוחנאו תוקעצב וצרפ
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 זזוב לכל רקפה-הדש ונייה .וב םיבשויה לע םילפנתמו תולילב וטיגל םיצרופ ויה םינמרגה
 סייגתהל וצלאנ םידוהי םיריעצ .הגירה לש םויאב רידת תווּולמ ויה םינמרגה תועיבת .םילא
 .בוהצ ספ םע דחוימ עבוכ היה םידוהיה םירטושה לש רכיהה-ןמיס .תידוהיה הרטשמל
 -תחלצל ףסונ .רתוי םיחונ ויה םש םיאנתה .עוצקמ-ילעב לש הנחמ היה הקוריש בוחרב
 אבצהמ המחלמ-ייובש םג םש ודבע .הפקו םחל תסורפ םש םיקלחמ ויה ,םירהצב קרמה
 םילגוסמ םה םגש םינמרגל חיכוהל וצר .םידוהיה לש םהינודא תויהל וכפה וללה .םודאה
 ,םייניש תשרבמ וא ןובס תכיתח ידוהי לצא ואצמשמ .תומצע קוסיר ידכ דע םידוהיב תוכהל
 !ךלש תונרגתה יקסעב ךישמהל התא הצור !לכונ !חירבמ :תוקעצב וילע םיללוגתמ ויה
 םינמרגה םע וחרב םתצקמ .םינמרגה ידי-לע םייסורה םייובשה םג ורונ ,רבד לש ופוסב
 .הלועפ-יפתשמכ םיטיבוסה ידיל םתוא וריגסי םיבשותהש וששח יכ ,םתגיסנב
 ,תואופרל ,בהזל ,ףסכל תוינמרגה תושירדה .םעפ ידמ םיפלחתמ ויה טארנדויב םישנאה
 ויה ,תועיבתה תא קפסל טארנדויה ישנא תאמ רצבנשכ .םויל םוימ ורבג 'וכו םידגבל
 .םמוקמב םירחא םינממו םתוא םילסחמ םינמרגה
 םיניוצמ ויה וייח יאנת .ומש ןייטשפאו ,ןילופמ דחא ידוהי הרטשמ-שיא תריש טארנדויב
 ןייטצהו בלככ םינמרגל רוסמ היה .המש הזור ,וטיגב השא אשנ ,הפי שבולמ היה ,תיסחי
 .םידוהיה רתיכ תמוהש ופוס .ורוע תא ליצהל ךכ ידי לע הויק .םידוהי יפלכ ותוירזכאב
 ויה היצקא לכ רחאל .תויצקאה ןמזב הלועפ-ףותישו הרזע םג טארנדויהמ ועבת םינמרגה
 .םייחב ראשנש ידוהי לכ םימשורו ,םיידוהיה ןיסולכואה לש שדח דקפמ םיכרוע םינמרגה
 .רדענ םהמ דחאש םיתב ירד גרוהל איצוהל וכישמהו
 לטומכ תודוקפה תא תאלממו ,וטיגה ירעש לע תרמוש אלא התיה אל תידוהיה הרטשמה
 תושעלו התצרש תע לכב וטיגל סנכיהל תיאשר התיה התמועל תיסורוליבה הרטשמה .הילע
 .דודשלו גורהל ,ללעתהל -- החור לע הלועה לככ םש
 .םיניקת ויה םייטיבוסה קסנימ ידוהי ןיבל רבעשל ןילופ יחטשמ ואבש םידוהיה ןיב םיסחיה
 .עגמב םתא אובל רסאנ ונילעו ,הפוריא-ברעמ ידוהיל לדבנ וטיג םקוה קסנימ וטיג דידלע
 .ונלשמ םיבוט ויה הפוריא-ברעמ ידוהי לש םהייח-יאנת .תואטיגה ינש ןיב הצצח לית רדג
 םהל ושריה .םתוא ומיר םינמרגה ךא .םחלו הפק םויב םיימעפ ,העומשה יפל ,םהל וקליח
 דועב ,קסניממ הברה קחורמ םוקמל אוה םדעי לוכיבכ ,םיבורמ םיצפח םתא איבהל
 םהיצפחו תורובל וכלשוהו ורונ םש ,םינכומ םייורכ תורוב לא םתוא ועיסה תויאשמהש
 .ומרחוה
 ויה בור יפ לע .לכוא םהל וקפיס ,םידוהיל ורזע םייסורוליב םיבשותש םידדוב םירקמ םג ויה
 .המדא-יחופת המכ וא םחל-תסורפ רדגל רבעמ םיבינגמ ויה .תוברועמ תוחפשמ ינב הלא

 לבא .םידוהיל רזועה לכ לע םיליטמ םינמרגה ויהש םישנועה תמיאמ ,ךכמ ולדח ןכמ רחאל

 וא שובלב הרומת החטבוה תויסורה םישנל .םינמרגה םע הלועפ םיסורוליבה ופתיש סבורב

 .םתוכרעיהו םינזיטרפה תומוקמ יוליג וא םידוהי תרגסה תרומת םירחא ךרע יצפחב

 םילקתנ ונייה הדובעל ונתאצב :רבדה היה ךכו .םינזיטרפל וטיגהמ יתחרב 1943 סראמב

 הידוהי םע דחי הדבעש ,המש הזיל ,קסניממ השא יתרכה .הינמרג יאצוי םידוהיב םימעפל

 הרוחבב בהאתה אוהו ,ץלוש םשב יאניו ינמרג היה הדובעה-להנמ .טרופקנארפמ תחא

 םינמרגה לש יאדוה םדספה לע ,דארגנילטסב הלפמה לע הל חס .טרופקנארפמ הידוהיה

 הרפיס תיטרופקנארפה .םינזיטרפה םע ותוא רשקל הלוכי איה םא התוא לאשו ,המחלמב
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 דארגנילטס תלפמ דע ןכש ,תדוכלמ אלא וז ןיא יכ הששח הזיל .ץלוש םע החישה לע הזילל
 ןכ יפ לע ףא .הדובעב םירגפמה תא חצר תוכמ הכמ היה ,םינמרגה רתיכ ץלוש גהנתה
 .םינזיטרפל והואיביש ץלושל וחיטבה .ותוסנל ,וטיגב םירבח םע תוצעיתהב ,הזיל הטילחה
 לש תומכו וטיגהמ םידוהי תצובק ותא דחי תינוכמב םינזיטרפל ריבעהל חיטבה ץלושו
 .ןינבל םינָבל תאבהל םידוהי ךכו ךכל קוקז אוהש טארנדויל עידוה ץלוש ןכאו .םיבור
 ךכ הדובעל ותא חקל הזו הז ינמרג :םימשור רעשה די-לע םירמושה ויה וטיגה ךותמ האיציב
 םע ואציש םידוהיה תביש תא םינייצמו בוש םימשור ויה הדובעה רמגב .םידוהי ךכו
 תרטמ .רעשה די-לע ונתוא ומשרו תיאשמ לע ונילע רקובב םכשה 30.3.1943 םויב .ינמרגה
 לש םינבמל םיִנָבל תקפסא ;םינָבלל תשורחה-תיב ,קסנימ תוביבסב הרייע ,רּוקוד : העיסנה

 הנטקה התוחא םע טרופקנרפמ הידוהיה התיה וז תינוכמבש ןבומכ .קסנימב הפועתה-הדש
 .וידידהשעמ הבור הנש ךשמב ול ןיכהש ,קסניממ ידוהי חפנ ןכו עשתה תב
 השרבא ידוהיה גהנה םע אתב בשי ץלוש .םיבלכ םע ופאטסג לש רמשמב ונלקתנ ךרדב
 ונעדי אל ןיידעו .רובעל ונל ונתנ ,ץלוש רְריפמרוטשרָאבואה תא םינמרגה וארשכ .סֶפאר
 .םייסורוליב םירטוש לש רמשמב ונלקתנ ךרדה ךשמהב .ופאטסגל ונתוא ליבומ אוה ןיא םא
 וחבנ םידוהיה חיר תא וחירהש םיבלכה ךא ,םיציבו האמח תונקל אצוי אוה יכ רמא ץלוש
 ,תינעבוטו הכר התיה המדאהו עוסנל ונכשמה .תינוכמה לע רעתשהל וצרו ףרה ילב
 םילגלגל תחתמ ץע-תורוק ּונמש "!הצוחה ,םידוהי" :דקפ ץלוש .ץובב העקש תינוכמהו
 .ץובהמ תינוכמה תא ונצליחו
 ןיב רפסמ םימי ינפל ברק םש ללוחתה .רשג ןיא הנהו -- 'ץולסיבס רהנ תפשל דע ונעגה
 רובעל אופיא ונילע היה .רהנה רבָעמ ויה םינזיטרפה .סרהנ רשגהו ,םינמרגהו םינזיטרפה
 ,יקסרקוט ,רבעשל יצה-חלַמ ,קסניממ רוחב ונתא היה .םינזיטרפל עיגהל ידכ ,רהנה תא
 .וחרבו ולהבנ ,םישנא םע תינמרג תינוכמ ואר םירכיאה-םיבשותה .רהנה תא חלַצש אוהו
 ול ונתנ םהו ,םישנאה םע רפדנ ,רפכל אב יקסרקוט .םינזיטרפל ךכ לע ורסמו וצר םידליה
 ינמרגה הארשמ .םתא אבש ינמרגה גהנהו ץלוש הריסל וסנכוה םינושאר .העוער הריס
 גהנה ןיבל ץלוש ןיב חוכיו חתפתה .קלתסהל הצרו תינוכמל חרב ,םינזיטרפ םיעיגמש
 -תשפוחל תאצל ורות עיגה וישכעו ,ותחפשמ תא האר אל םייתנש הז יכ ןעט גהנה :ינמרגה
 תדוקפ תא אלמל ,טושפ לייחכ ,וילע יכ ול הנע ץלוש ?םינזיטרפל אבוה הז םוקמבו ,תדלומ
 גהנהמ ."םכתא ינא" :רמאו וחדקא תא םהל רסמ ץלוש .םינזיטרפה ועיגה םייתניב .ודקפמ
 ןכ ינפל .ונתוא וריבעה ךכ-רחאו ,םינושאר וריבעה גהנהו ץלוש תא .וקשנ תא וקרפ ינמרגה
 ונחנא לבא .םיסוס לע םיבוכר ופאטסג ישנא ועיגה הלק העש רובעכ .תינוכמה תא ונפרש
 .ינשה רבָעב רבכ ונייה
 ומישאה ,תוימשיטנא ייוליגב םילקתנ ונייה םעפב םעפכ .שבד ונקקיל אל םינזיטרפה ןיב םג
 ...קשנ תאשל םיעדוי םניא ,םימחול םניא םה יכ וניניבש םיריעצה תא דוחיב
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 .ןהכ דוד ןייאיר .הוקת-חתפב

 חורב ונכנוח .םידלי העבש םהל ויהש ירוהל הרוכב-תב ,1926 תנשב קסנימב יתדלונ
 ,הרות ליגל יתעגהשכ .תידוהי התיה ירוגמ-תטמיס לכו ,שידיי ונדמל ,שידיי ונרביד .תישידיי
 .ןלפק הינפ התיה יתרומ .שידייב תועוצקמה לכ ונדמל .30 'סמ ידייה רפסה-תיבב יתדמל
 .רפסה-תיבב החורא םילבקמ ונייה םיתעל .תילכלכ הניחבמ תושק ויה םישולשה תונש
 וז הרבעה .12 'סמ יסורה רפסה-תיבל ונרבעוהו ,רפסה-תיב רגסנ דומיל-תונש שולש רחאל
 עתפלו -- ידיי רובידל ,תידוהי הביבסל ,םידוהי םירבחל יתייה הליגר .השק ילע העיפשה
 .םידוהיו םיסור ,םיברועמ םידימלתהו ,תיסור התיה וב הארוהה תפשש רפס-תיבל יתלטוה
 אמא ונראשנ תיבבו יבא סיּוג ,םלועה-תמחלמ ץורפב ,זא .1939 דע םידומילב ונכשמה
 ימדכ והשמ יתחוורהו ,םידב יתרכמו יתינק .הסנרפה לועב םתריהל יתצלאנ .הידלי תעבשו
 .םיבורמה היסור ימע ןיב דחוימ םע ונא יכ תאז קר ונעדי .טעמ ונעדי תודהיה לע .ךּווית
 ןה ,ןילופב לארשי תאנש לע םהיפמ ונעמש ,ןילופמ םיטילפ הנבלה היסורל עיגהל ולחהשכ
 ןכתיי יכ ונמצעל ראתל ונלוכי אל .םינלופה םיבשותה דצמ ןהו םינמרגה םישבוכה דצמ
 .הזה רבדכ
 .םינמרג םינחנצ ועיפוה ,תוצצפה ולחה .הינמרג-היסור תמחלמ הצרפ 22.6.1941 םויב
 םהירחאו םייסורה םילייחה םהירחאו הרטשמה ישנא וחרב םינושאר .החירבה הלחה
 ופיצש םיחרזא ויה .היסומולורדנא הררתשנ .הדיגבב הז תא הז ומישאה לכה .םיטסינומוקה
 ויה םבורב םיסולכואה ךא .יטיבוסה ןוטלשל םידגנתמה ויה הלא ,םינמרגה ידימ הלואגל
 .ןאל ונעדי אלו ,חורבל וניצר .םשפנל םיבוזע ,עשי-ירסח
 םיבשותה .םייתלשממה םינסחמה תזיב הלחהו קסנימל ינמרגה אבצה סנכנ 27.6.1941 םויב
 ודמע םידוהיה .םינוש םיצפחו ןוזמ יכרצ תואלמ תולגע םהיתבל ליבוהל ולחה םיסורה
 םינסחמהמ ןוזמ איצוהל םידוהיה םג ולחה ,םיזזובה םיסורה הארמל לבא .דצה ןמ הליחת
 .םהיתבב איבחהלו םייתלשממה
 םיפייעו םיאכודמ ,םיאולבו םיעורק .ריעה תוצוחב םודאה-אבצה ייובש לש הדעצה הלחה
 ךא ,םחל-תסורפ ,םימדסוכ םהל שיגהל ושקיב םיינוריעה .םירטמוליק ךרואל םייובשה ודעצ
 העורז התיה ךרדהו ,די םיטשופה םילייחה לע םייטמוטוא קשנ-ילכמ שאב וחתפ םינמרגה
 תונוטלשה לש הנטייקכ שמישש םוקמ ,ריעל-ץוחמ הנחמל םתוא וליבוה .םיללח
 םיפוצ-ילדגמ ומיקה םינמרגה .ליתב רּודג לודג שְרגמ רהנל ךומס םש היה .םייסורוליבה
 .עיקרה תפיכ תחת םש םינוחה םייובשה לע ורמשו
 ובשי םישנאה .ריעה יבשות םירבגה לכ תא םשל ךומס הנחמב םינמרגה וזכיר ןכמ רחאל
 .ונתינ אל םימ ,ןתינ אל לכוא .שאב םינמרגה וחתפ ,והשימ ףקדזה םאו ,םיקוחד ,םיפופכ
 לוחזל םישנא וסינשכ .םישארה לע החפק שמשה ,ץיקב הז היה .םיבערו םיאמצ ויה לוכה
 ןאכ יכ המוד .םיעלקמב םינמרגה םהב ורי ,םנואמצ תא תצק תוורל ידכ ,רהנל םנוחג לע
 .ריעה שוביכ ןמזב רשאמ תוירי רתוי ודהדיה
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 הלא ויה .דוחל ובציתי םיחרזאה ברקבש םינמרגה יכ וזחרכה הלק העש רובעכ
 וצצונ םהיניע .היסורוליבב םיבשות םינמרגו הגלווהמ םילוג םינמרג -- םישטיודסקלופ
 .הזה םויל ולחיי תובר םינש -- החמשמ
 ותוא .םייוגה לש יתימאה םפוצרפ הלגתנ ןאכ .דחוימ חטשב זכרתהל ווטצנ םידוהיה םג
 יכ ,!אמצב םימ סוכ ול ושיגה םידוהיש ,לפשומה המחלמה-יובש ותוא ,יסורוליבה רכיאה
 תא זוכירה םוקמל תכלל םקה ידוהיהמ לוזגל התע הסינ -- ירצונל ידוהי ןיב ולידבה אל
 .וב ללעתהל יאשר יוגה ,רקפה אוה ידוהיה ןָּבַש .ולש ןוזמה-תנמ ,וקש ,וידגב ,וילענ
 .רמשמה ידי-לע ורונו חורבל וסינש םידוהי ויה ךרדב .ריעב רהוסה-תיבל ורבעוה םידוהיה
 סנכיהל םידוהיב וקחד םיסורוליבה ונינכש .וטיגל וחלשנו םידוהיה וררחוש ןמז רובעכ
 םהיתושנב וקחד תוידוהי םישנ םהל ואשנש םייוג וליפא .וטיגב ךמוקמו ,התא ידוהי :וטיגל
 התא ןאל" : יכבב ץרופ היה דליהשכו .םיסורוליבהו םיראטאטה וגהנ ךכ .וטיגל סנכיהל
 םידדוב קר .גוהנל שי ךכ יכ דליל הריבסמ היוגה תנתוחה התיה -- "?אמא תא חלוש
 .תוידוהיה םהיתושנ תא ואיבחה
 הריד לכב ,וטיגב וסחדנ .הוקת ןרק אלל ,םיצוצרו םירובש וכלהתה םידוהיה .תוערפה ולחה
 ויה םינמרגה .הבורמ המהוזהו םיטעמ םימ .המוק יבג לע המוק םישרק-תוטימ .שפנ 0
 ? ןאלו חורבל ךיא :הבשחמה הרקינ ונלוכ תובלב .וטיגל ץוחמ הדובעל ונתוא םיחקולו םיאב
 םינוש םיצפחו םידגב ףילחהל ונלחתה ?הרזע לבקל רשפא יממ ?רבדיהל רשפא ימ םע
 רימחהשכ .יגרובמאהה וטיגה ,דחוימ וטיגב ונכושו הינמרגמ םידוהי ואב .םירצונה םע ןוזמב
 ועדי אל םה .ןוזמב םהיצפח תא ףילחנש םייסורה םידוהיה ונילא ונפ ,רבג בערהו םבצמ
 ונלביק םגו םיכוותמה ונשמיש ונאו .תירצונה היסולכואה םע םירבדב אובל ולכי אלו תיסור
 .ונכווית תרומת ןוזמהמ קלח
 תונולחה תא ורבש .תושפנ 13 וחצרו םינמרג הלילב וצרפ ידוד תיבל .תוחיצרה ולחה
 הדמע ,היח ,ג"כ תב ,הריכבה תוחאה .םידליה תא הליכאה ,תיבה תרקע ,יתדוד .וסנכנו
 .ינש רדחל וררג היח תאו ,אתבסל והורסמו קוניתה תא הידימ ואיצוה .היתועורזב הקוניתו
 .םהידיב ךורדה םקשנש םינמרג ןיב עשי-רסח דמע באה ךא ."!אבא ,אבא" היתוקעז ועמשנ
 ,חורבל הסינ חאה .הינשה תוחאב םג וגהנ ךכ .הב וריו ,הידש תא ותרכ ,התוא וסנא םינמרגה
 רוטסל ודי םירה דודה .ץוחב ויצחו םינפב ויצח ,ץורפה ןולחב עוקת ראשנ אוהו ובגב ור
 .המע סרקו הראוצב התוא ספת דודה .עשת תבכ הדלי ,הדניה הדמע ודי-לע .וב וריו ,ינמרגל
 היחה איהו ,תמה אוה ,הפצרה לע םיעורש וראשנ ךכו םתוא ףיצה םדה .ופוגב הילע ןנוג ךכו
 תא ועצפו הב ורי .היח לש קוניתה תאו הלש תקוניתה תא הידיב הקיזחה אתבס .ןיידע
 לע הלוק המירה איה .חור"תרוביג ,הניד ,12 תבכ ,הריעצה תבה םש התיהו .םידליה
 תיראשב הננוגתה םיריסו תוחלצ ,הדיב אבה לכמ םהילע הקרז "!םיחצור" :םינמרגה
 ותינָיחא התקשה לשֶה עוצפה חאה תא .הוגרהו הב וללעתה ,וסנא התוא םג ךא .היתוחוכ
 ונסנכנשכ .םירודכ העשתב הבקונש ונטבמ םימה םע דחי ורגינ וימד לכ ךא ,םימ הדניה
 תא ונאבה .וראתל יחוכב ןיאש העווז-הזחמ וניניעל הלגתנ ,דודה תרידל רקובב תרחמל
 תא הלטנו ,ותוא הלענ ,רבקה לע לוענמ החינה תחא תינבר ,ןימלעה-תיבב הרובקל תופוגה
 םיללחה תא רובקל ונקפסה אל .ונכותב דוע ללותשי אל תוומהש תואל -- הילא חתפַמה
 ונל החס תא המ :תינברה יפלכ ּונָעְט .תויריב םיסורה םירטושהו םינמרגה ונילע וחתפ רבכו
 ...!רקפה ונמד !ם"דהל !םשה תרזעו םיהולא לע תוישעמ
 וצרש תורוחב הרשע-שש םינמרגה וסניכ ךכ .םתס ,וטיגב תומלש תוחפשמ םיחצור ויה ךכ
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 ולפנ-וערכ תויפהפי הרשע-שש .תקרפמב רוחאמ ןהב וריו וטיגל ןואיבה ,הדובעל תאצל
 ...דחא רוטב
 לע ודקפ .לבויה רכיכ די-לע ,ינסארק-ובונ בוחרב יקסרבוק תחפשמ תיבל וסנכנ םינמרג
 םאה .ןחלושל תחתמ -- הינשהו ןחלושה לע -- תחאה ,תומוריע דוקרל תורוחב יתש
 ...ב"י ןבו 'ז ןב ,םייוריה הידלי ינש תלצחמה לעו ,הטימה בחורל ,הראווצב הָיּורי הבכָש
 ינומה חצר לכ רחאל .דבלב תורשע לש תוחיצר ויהו תויללכ תויצקא ויה .וכשמנ תוחיצרהו
 וחצרי אל אבהלו םויהמ יכ םיעידומו טארנדויה די-לע םידוהיה תא םיסנַכמ םינמרגה ויה
 ...םהייח תא ךיראהל םישקבמה םידוהיה תא ללוש וכילוה ךכו .דוע
 ינמרג יכ ?ותאנהל םסריכו יבגב ויניש עקת בלכו יִנפ לע רטס ינמרג יכ ?רפסא דוע המ
 אלו וילגרב הזחאנ ימאש דע ,םד תתתושו תצְוּוכמ יתבכש ינאו תורמוסמה וילענב יב טָעיב
 ךיא רפסאה .יתרָבחב אלא יב עגפ אל לבא ,הרי אוה ?יתוא וצליח םישנאש דע ןהמ התפרה
 -תוכמ יתוא םיכמו יתוא םיספות םייוג ויה ךיאו ?רבשנ שרקהש דע שרקב יב טבח ינמרג
 ונתנ רוב אלו ןבא אל ,ץע אלו חיש אל לבא ,היסורוליב תמדא איה הבחרו הלודג ...?חצר
 .המדאה ינפ-לע ןמודכ ,רקפה ונייה .רותסמו הסחמ ונל
 רשפאו תיחקיפ ינאש רבס אוה .ומש ץירפו ינמרג םש היה .םינבלה-תפרשמב יתדבע
 ,תולמשל דַבכ ונרכמו תאז ונרזג .ןורטאיתה םלואמ לודג ישמ-ךסמ בנג .םיקסע יתא תושעל
 .םינזיטרפ והוספת ךרדב ,עסנש ןאל עסנ דחא םוי .הושב הוש ונקליח חוורה תאו
 ינש הקנולאב תואשונ ונייה הברהב ינממ השישק תחא השאו ינא .רחא ינמרג אב וירחא
 .ךרפ-תדובע וז התיה .תופורש םיִנָבל הקנולא התוא לע הרזחבו ,םלקשמ ג"ק 100 ,טלמ יקש
 םע הקנולא תאשונ ינאשכ יבגב יתוא ףחד .חיגשמה ינמרגה יניעב ןח אשנ אל ונתכילה בצק
 ינאו ,םינָבלה הילעו ,הלפנ םינפלמ הקנולאה תא האשנש השאה ,המידק יתפדהנ .םינָבל

 ילגר יתאשנ דימ .הנוגה הטבח ינמרגב יתטבחו ,לענ יתצלח יתמק .השק ונלבחנ וניִתש .הילע
 ינא יכ יל ורסמיש םידבועל עידוה ינמרגה .תחא הירצונ לש התיבב יתאבחתה .יתחרבו
 .ורובידב דמע אוה ,ןכאו ,הדובעל יתרזח .ינשינעי אל אוהו ,הדובעל רוזחל תיאשר
 ואצי לודגה יחאו אבא .ןטקה יחא םע םינבלה-תפְרשמב הדובעל יתאצי 28.6.1942דב
 ףוסאל ונחלצה ןכ ינפל םידחא םימי .םידלי העברא םע אמא הראשנ תיבב .םתדובע םוקמל
 העשב .םידליה תא הליכאהו תוביבל ןהמ הבביל אמא .המדא-יחופת תופילק הפשא יחפמ
 לא םהיתורידב וראשנש םידוהיה תא םיסנַכִמ וליחתה ,הדובעב ונייה ונחנאשכ ,רקובב רשע
 תא היתועורז לע החקל אמא .םירחאב םיאלטה תא םהל ףילחהל שי יכ הנאותב ,טארנדויה
 הצר אמא .אובחמ היה םש ,םימדוקה ונירוגמ-םוקמל הכלהו םישדוחה תשש תב תקוניתה
 -לע סוניכה םוקמל םאיבהלו םידליה תא בכעל וחילצה םינמרגה ךא .םידליה הירחאו המידק
 ,היצקא וז יכ וניבה םידוהיה .ועיגה אל םה -- םידליל אמא התפיצ אושל .טארנדויה די
 ,הכבת אמש ששחמ ,אובחמל סינכהל וצר אל תקוניתה תא .אובחמל קַמח -- לוכיש ימו
 המשו ,יצחו םיתנש תב תקונית םע יתבס םש התיה .םיאבחתמה לכ תא ריגסי הָיכב לוקו
 !תותשל :אתבסמ תעבות התיה הינוב ,םוצמצב ויה םימ .םירחאו םיבורקו ידוד תונב ,הינוב
 הנטקה לבא ,תותשל םילגר ימ הל ונתנ ,עובתל הכישמה הנטקהו םימה ולזאשכ !תותשל
 ריקפהל ןיא הרותה יפל יכ הקספ איהו תחא תינבר םש התיה !בוט אל ,חולמ הז :הרמא
 ובכש תוממי שמח .הקנחנש דע תקוניתה ינפ לע רכ ומש .תחא תקונית ללגב םיבר םישנא
 הל ראשנ התסוכ ובש ףיעצה קרו ,התרונ תקוניתה .אובחמהמ האצי אמא .אובחמב
 .רעצ בורמ הילע הפרטנ התעדש ורבס .הצוצרו הרובש ,אובחמהמ האצי אתבס םג .תרכזמל



 קי'צנבור-ןמרביא דבכוי 4

 .היפ לא לכוא-רבד לכ לבקל הבריסו הטמה לע הבכש קר .תעגושמ התיה אל איה ךא
 יתרמא .חבטל ונתוא םיליבומ יכ ונייה םיחוטב .וטיגל ונלבּוה ,הדובעה-םוי ותוא רמגב
 .ונתוא וחצר הפיא אמאל ךכ-רחא רפסת ,תיאשמהמ ץופק" :יתא היהש ,הלשָה ןטקה יחאל
 תיאשמהמ ילגרב ויתפחד .ידעלב תכלל בריס אוה ."םייחב ראשיתו ,אבחתה ,חרב התא
 .דוע ויתיאר אל זאמ .ךלה אוהו
 ,ריואב תופפועתמ םירכה תוצונ ,םיצפונמ ונתיב תונולח .ךשמנ םורגופה .וטיגל ונעגה
 ? הלא םה ימ :ונלש הולמה תא ולאש רעשה די-לע םירמושה םינמרגה .םירובש םיטיהרה
 הנילל םתוא ליבוהל שי .םתוא גורהנ אל ,םה םידבוע םא ,ןכב -- .םידבוע :בישה אוה
 .(םיאנוירשה-ןיטקרסק) "הנרֶזאק-רַצנאפ"ל
 אוה .םימיא וילע ךליה ס"ס ישנא םע רובידה .דחפמ דער ונתוא ליבוהש ומצע ינמרגה
 הנומשו הבחור רטמ ינש ,הריפח וניאר ןימלעה-תיב תא ונפקהשכ .רוחס-רוחס ונתוא ליבוה
 העורז התיה רבכ הריפחה .הירי תונוכמ די-לע םהיניגסב םיאטיל הדי-לעו הכרוא רטמ
 ...הגירהל שדח חולשמל וכיח םיאטילהו ,םיגורה
 לש לכואה ירייש תא םש ונפסא .הפשאה יחפ די-לע ץוחב םוקמ ונל וצקה ןיטקרסקב
 םימי 5 רבדה ךשמנ ןכו .בשע ,תופילק ,הפשאל םינמרגה וקרזש תומצע ונמסריכ .םינמרגה
 ,הקילבופרה בוחר ךרד הדובעל ונוליבוה ישימחה םויב .ןיטקרסקל ברעבו הדובעל רקבב --
 תיסור תדבוע הפרשמב םש התיה ...םדא ימד ורגינ תולעתבו דרי םשג .ןימלעה-תיבל ךרדב
 יכ האור ךניא םולכ ?וטיגל תרזוח תא המל ,הָוָא :יל הרמא איהו ,המש השאטאנ ,תחא
 ...םכתא םש םיחצור
 ןויסנב ונתַמ יכ תוחפל עדנ ,ךרדב ונוגרהי םא םג !חרבנ :יתחפשמ ינב ינפב ןועטל יתלחתה
 ?ונתוא םג וחצריש הכַחנ םולכ .רבכ וגרה םידליה תא ?תופצל דוע ונל שי המל .החירב לש
 תא שפחל ונילע המל ?ונל רוזעי ימ ? חרבנ ןאל .ונתוא םיחצור םוקמ לכב :בישה אבא
 ךא .יבא ירחא הכלה ימאו ,וטיגהמ תאצל הצר אל אבא .וטיגל ונילא עיגי אוה -- תוומה
 .יתרזחו רפסמ םימעפ יתאצי .ייח לע םוחללו חורבל .חורבל יתיצר .חונמ יל יתאצמ אל ינא

 רוחבהש יתנעט .העמיק היתימיר .יתא דחי תכלל היִנָפ יתרָבִח תא יתענכיש דחא םויש דע
 .ילא תווליהל המיכסהו הענכתשה איה .הב דגוב הלש
 ךרדב יתכלה אל ידועמ .ולָאס-היוראטס ןוויכל גלשב ונכלה .1943 סראמב 27ב ךרדל ונאצי
 ,רפכל ונעגהשכ .ונא תוידוהי יכ םמצעל ורעיש אל ,ונורצע אל םהו ,םינמרג ונשגפ .וז
 ,ונתוא החלש השאטאנ יכ הל ונרמא .השאטאנ לש הבורק ,השא לש התיב תלדב ונקפד
 הדחפ איה םג .ונתוא השריגו "?םיינודוהי םיפוצרפ ,ןאכל םתאב המל" :םעזב הבישה
 .הביבסב םיטטושמה םינמרגהמו םירצונה םינכשהמ
 תועורג המב ?תוידוהי ונדלונ המל .ונלרוג רמ לע וניכבו ונבשי הנחתל ךומסה לחנה די-לע
 םויה .ונתוא לבקל הצר אל שיא .טלקמ-םוקמ ונשפיח ?תומדא ילע םישנאה לכמ ונא
 וא יסורוליב רטוש ,ינמרג :והימ ונעדי אל .קשנ-ילכ קושקשו םידעצ לוק ונעמש .בירעה
 .ול ארקת ,תיסור רבדל הביטיהש ,הינַפו ,ץראה לע העורש בכשא יכ ,וניניב ונרבדנ ?ןזיטרפ
 ונילא ברק םדאה ןכאו .וקשנב איהו ,וילגרב ינא סופתא ,אוה ינמרג םא ירה ,ברקתישכ
 ונאש רמא אוה .ןוזמב םידגב ףילחהל ונאבו תוטילפ ונא יכ ול הרמא היִנָּפ !םולש :רמאו
 ?התא ימו :ותוא הלאש ףוסבל .תויסור ונא ,אל :הלשב איהו .תוידוהי
 :ול יתרמאו יתמק .יוגה הנע -- ,םודא ןזיטרפ ינא --
 .דיספהל המ ונל ןיא ,תוידוהי ונא ,ןכא .ךתא ונתוא חק ,ןזיטרפ התא םא ,רבדה ךכ םא --
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 .תכלל ןאל ונל ןיא יכ ,םוקמב וב ונתוא גורה ,ונתחקל הצור ךניא םא .ךממ הפרנ אל
 ּוקשהו ּוליכאה םשו ,תיבל ונתוא סינכה אוה .ולֶאס-היוראטסמ ,ןוגה ,שישק םדא הז היה
 ונתוא איבה אוה םנמאו .םינזיטרפל םכתא חקאו אובא ,רמא ,ךישחָישכ .ונתוא
 לש ושילש .םינזיטרפל ולבקתנ אל תורוחב םלואו ,םינזיטרפ-תונחמ םש ויה .הני'צסוסיול
 -- ואל םאו ,ונולבקי -- דקפמה לש ותשא תויהל םיכסת היִנַפ םא יכ ,ונל עיצה דקפמה
 .ונלבקתנ אלו ,הבריס הינָפ .ואל
 ."ןכליבשב הלצה-חתפ אצמא .דמעמ וקיזחת !תונב" :ונתוא דדוע ונתוא איבהש ןזיטרפה
 היִנָפל יתעצה ינאו ,הצוחה ונאצי .ונתוא ןסכאל הבריס היוגהו ,םידוהי אצמ אל אוה ךא

 ,ץע ףנע יבג לע ,תקוניתה יתוחא לש םדב םתכומה הפיעצ הז היה ,ילש ףיעצה תא לשלשל
 איבהלו וטיגל רוזחל הנוצרב .הילתב דבאתהל הבריס איה !לסחו -- וניתש וילע הלתינו
 ףוסבל .הלילח רזוחו ,דבאתהל הבריס איהו ,וטיגל רוזחל יתבריס ינא .הלש רוחבה תא רעיל
 .ונבכשו רונתה לע ונילע .המיכסה היוגה .הליל דוע ונתוא ןילהל היוגהמ שקבתש הל יתעצה
 .ונתוא שרגת אל היוגהש ,תונשי ינפ ונדמעה םויבו ונָשָי אל הלילב
 וא התיכ דקפמ היה ,תודיפל ,דחאה .הרכרכב םידוהי םירוחב ינש ואב .ונשמש החרז ברעב
 היוגה םע שחלתה אוה .היחא לש ורבח היה אוה יכ ,ותוא הריכה הינפ .םינזיטרפב הקלחמ
 לעמ הדרי הינָפ "?ךלצא תואבחתמה תוידוהיה הפיא" :רמא תודיפל .אוה ירצונ יכ הרבסש
 רמא תודיפל .תוכובו תוצמצממ וניניעו תומהוזמ ונייה .ותוא קשנלו קבחל הליחתה ,רונתה
 .ונעסנו הרכרכב ונבשיתה ,והשמ ונלכא ."יקשנת ךכ-רחאו יצחרתה" :הינפל
 םע רשקתה יוגה יכ ררבתנ .ןמדלפ םוחנ ,ידוהי היה םינזיטרפה-דקפמ .םינזיטרפל ונאבּוה
 ונל וניכה .וילא ונתוא איבהל םירוחבה ינש תא ןמדלפ חלש זאו ,ונילע ול רפיס ,ןמדלפ
 .ונתא וכב םה םגו ,וטיגב שחרתמה לע םהל ונרפיס יכבב .בּוט לכב ךורע ןחלוש
 .םינזיטרפל תורוחב ףרצל יאשר היה אל ןמדלפ .'זיבולָּב לש דעה-רעיל ונרבע ןכמ רחאל
 םוקמ ינפלש ןורחאה רמשמל דע ונתוא ואיבה .תחשב ונתוא הסיכו הלגעב ונתוא ביכשה
 רגנירפש ליספש ,ידוהי רוחב דמע רמשמה לע ."תינילאטסה הדגירבה" לש הינחה
 םהל ןיא וליאכ ,וקחרתהו םוקמב ונתוא וריאשה םה .ונבצמ לע רפיס ןמדלפ .קודורהאבונמ
 .לכה ול רפסלו וינפל בציתהל ונל עיצה ןמדלפ .םוקמב רבע הדגירבה דקפמ .םולכ אלו ונתא
 .םינזיטרפל ונתוא לביק אוהו ,ונישע ןכ
 םע הלועפה-יפתשממ ,יגלב רבח הל היה .המש (דבכוי) הביו הידוהי הרוחב התיה וטיגב
 םע תרבחתמ איהש לע הב יתפזנ .לכוא הל איבמ ,הבָי ירחא רזַחמ היה הז יגלב .םינמרגה
 התא חורבל הל חיטבה ,םינמרגה לככ ונניא הלש ינמרגהש הבישה איה ךא .ינמרג
 .םינזיטרפל
 לעו הרוחבה לע ול יתרפס .וטיגל רוזחל תושר יתשקיבו הדגירבה דקפמל אופיא יתינפ
 תא ליצהל יתנווכתה ,השעמל .קשנ ומע איבהלו םינזיטרפל התא חורבל ןכומה הלש ינמרגה
 הינפו ינאו ,תושרה ונל הנתינ .םירחא םידוהיו תומותיה יתויניחא תא ןכו יחא תאו ירוה
 ךרדב .דבל ונכשמה םשמו ולֶס-ֶאיוראטס דע רעיב םינזיטרפ תצובק םע ונכלה .וטיגל ונרזח
 !ידוהי ךמצעב התא" :ול ונינע "?תוידוהי ,תוכלוה ןתא ןאל" :לאש אוה .ןירוז תא ונשגפ
 .ןירוז והז יכ ונעדי אל ."תוירצונ ונחנא
 .ועגפ אלו ונילע ורי םינמרגה .וטיגה-רדג תא ונרבע ,ךישחהשכ .'ץיטפ ךרד קסנימל ונעגה
 ידיגהו יכל .םינזיטרפל םיכלוה ונחנא" הל ונרמא ,ימא העיגהשכ .רדגל ךומס היה ונתיב
 הששח וליפאו הבריס הבָי ."םינזיטרפל םיקרוע ונחנא רחמ יכ הלש ינמרגל רוסמתש הבָיל
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 יתוא הכילוה הבָיש יתיארשכ .םלועל ךכל םיכסי אל אוהש הרמא ,ךכ לע ינמרגל רפסל
 .וינפב וקדטציו הדגירבה דקפמל ימע ואוביש המאלו הבָיל יארק" :אמאל יתרמא ,לֶלוש
 "?הירקש ללגב יב וריי המל
 התוחא תא החקל הינָפ ,םידוהי דועו המאו הבָי תא ,יתינָיחַא תא ,יחאו ימא תא יתחקל
 יתבחסו תכלל הבריס אמא .שארב יתכלהו דוקיפה תא ילע יתלביק ינא .רדגה ךרד ונאציו
 דע םתוא יתאבהו ,םינמרגה תורמשממ קמחתהל ידכ ,םיליבשב יתלבוה ,חוכב התוא
 תא ולביק ,םינזיטרפ ועיפוה רקובבו ,ונתוא ןילהל םיכסה םיבשותה דחא .ולָס-ֶאיורָאטסל
 דבכוי התב יכ ,שגפנה לכל הרפיס ימע התאצ ינפל ימא .הנחמל ונתוא ואיבהו ,םישנאה
 שיא האמכ רבכ םש וזכרתה ,הנחמל ונאוב םע .םשל עיגהל רשפא התאו םינזיטרפהמ הרזח
 .ולָס-היוראטסל ועיגהו ונתוא ומידקהש
 ינמרגה הפיאו !?יל תאבה םידליו םישנ ?ןכתייה" :דואמ זגר ,ךכ לע ראסימוקה עמששכ
 םישנה .ןאכ ןה -- המאו ותא הכלהש הרוחבה רפסת ינמרגה לע" :ול יתינע "? קשנהו
 םישנה תא ."ןאכ ונא הנהו ,וטיגב ימא תא ריאשהל יתלוכי אל .תויחל םיצור םידליהו
 :יעשפ תא תונמל ליחתה ףולש חדקאב ראסימוקהו ריקל ודימעה יתואו ,ורזיפ םידליהו
 דקפמ .דועו דועו ,םינזיטרפל ךרדה תא וטיגה ישנאל יתיליג ,תואמרב יתוא םישאה
 .היה ךכו .לכה ררבי םשו הקלחמל יתוא חקי יכ רמאו יתבוטל ברעתה ,ירצונ ,ילש הקלחמה
 .רוחאמ הראשוה אמא .םיאבהמ םיפסונ םירוחב המכ ןכו אוה ,םינזיטרפל לבקתנ יחא
 .ונלש דעה-רעיל ונרזח ונאו ,וניתובקעב תכלל הל יתרמא
 ,םישוקימל ,םירויסל יתאצי .תונכוסמה תולועפה לכל יתבדנתה ,ילש הנחמל יתרזחשכ
 הבוטה הנתמהש יתינע .לבקל ינוצר המ ולאשו ,סרפ יל עיגמש יל ורמא .תובכר ץוציפל
 .םירחא םישנאו םיאפור םשמ איבהל ,וטיגל רוזחל יל השרּויש איה יל רתויב
 .םינוש םישנא םע רשקתא התועצמאבש ,ץינלטסק תחפשמ לש ןעמ יל ןתינ .וטיגל יתרזח
 םתואו ,ןותע ךרוע היה הלעבש ,היאקסבודאס הָיפוס תחאו ,חקור ןכו ,תחא האפור םש הנשי
 .ןכ ינפל םינזיטרפל וטיגהמ אצּוה רבכ יבא .לכ-תישאר איבהל ילע
 .רהזיהל ילעו וטיגב עודי ימשש יל ורמא םה .םויה עצמאב וטיגב ץינלטסק תחפשמל יתעגה
 .םינזיטרפל יתא תאצל וצר הארנכ ,טארנדויה ישנא ילע ורמש .םימי העברא יתאבחתה
 םישנא ליבוהל תושר ול התיהש דחא ונמע היה .תוחפשמה ועיגה םיירהצב ישימחה םויב
 ,וטיגה רעשמ ונאצישכ .ונדעב ובכיע אל םירטושה .ונאציו ידגב לע יאלט יתמש .הדובעל
 ימע יתאשנ .ישפָח ךלהתהל םירצונ ולכי רבכ םש .ילעמ יאלטה םע הינתמה תא יתרסה
 לופא אל ,ץרחנ יניד ירה ,הידוהיכ ינוספתי םא .ןטק חדקא יתאבחה יקיחבו ,הביתכ-תנוכמ
 דע םהידגב לע רפסמהו יאלטה םע ירחא וכלה םישנאה .היריב ימצע תימא ,םהידיב היח
 וכישמהו םיאלטה תא ודירוה םשו ,הזה ליבומה םע תכלל םיאשר םידוהי ויה הבש הדוקנל
 .ינידנולב ,יקסבודאס לש ודלי קיזחה ידיבו ,תרדנוגמו תסכרופמ ,שארב יתכלה .תכלל
 םילהובמ ויה ילש םידוהיה .םינלופל וניזחתהו ,תינלופב יתעדיש תודחא םילמ יתלמלימ
 ינמרג ילא שגינ םש .תואשמל תבכרה-תנחת ךרד קסניממ ונאציו םתוא יתעגרה ,אעמיק
 .הרומתב םיצפח תתלו ןוזמ גישהל ידכ :ול יתינע .תכלוה ינא ןאל לאשו הנחתה ידיקפמ
 יפל םישנא לש םביט לע דומעל שוחה ונב חתפתה ןמזה םע .חצור וניא יכ וינפב יתרכה
 ול שפיח ,הארנכ אוהו ,16 תב זא יתייה .תודידיב יתא רביד אוה .םהיתותפש דינו םהיארמ
 .םירטושה תורמשמ לכ תא ונרבעו יתוא הֶויִל אוה .הריעצ הרוחב םע תצק תולבל תונמדזה
 עיגריש תיסורב יקסבודס לש דליל יתרמא .חפב יתלפנ יכ ובשח ירחא םיכלוהה םישנאה
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 ."ונלש ינמרג" הז יכ ,םתוא
 ודיו ,ץצולתהו ךייח אוה .ינמרגה םע יתראשנו יתרגיפ ינאו ,םדקתהל םישנאל יתזמר
 ,אל" :ותוא יתעתרה .ער תויהל היה לולע יפוסו ,ילש חדקאה ענצומ היה םש .יזחל הכשמנ
 ןילופמ ךל איבהל לכּוא ,הצרת םא .הככ םתס םינמרג םע תולבל יל השרַמ הניא ימא ,יביבח
 לבא .ךתרֶבח היהא ,םיכסת אמא םאו ,ונילא אוב ,אמא לש ןעמה ירה .םיציב ,ריזח-ילתק
 .ונדרפנו ,שקעתה אל אוה ,ילזמל .אל תעכ
 םידוהיה .םינזיטרפ ,םישרפ ינש ועיפוה .ךישחה םויה .קסניממ מ"ק 10-כ ונקחרתה רבכ
 יתרסמ .יתוא וריכה םינזיטרפה .םהירחא םינזיטרפהו ,המקל םשמו םיחישל וחרבו ולהבנ
 םיפצמ ונאש םימי העברא רבכ הז" :יל ורמא .אמסיסה תא -- יל םהו ,אמסיסה תא םהל
 ןכ-ירחא .םילעבו םישנ ,םינבּו תובא ןיב תוריעסמ תושיגפ םש ויה .'ץיטפל ונעגה ."ךבושל
 םהמ םידחא .ודיקפתב שיא-שיא ,םינזיטרפכ ותריש םלוכ .םינזיטרפל ,רעיל םתוא ונאבה
 .םייחב וראשנ רתיהו ,תוברקב ולפנ
 הצור ינא ןאל יתוא םילאוש ויהשכ .תובכר ץוציפב ,םישקומ תנמטהב יתדובעל יתרזח
 תכלוה יתייה .םגרוהל ידכ םינמרג לש םיזוכיר םיאצמנ ובש םוקמל :הנוע יתייה ,תכלל
 ? תאזכ הדלי תלדיג ךיא" :ימאל םירמוא ויה םייוגה .םילדוגמ םירבג ירחא הכילומו שארב
 -רוטיע םשל אל הנכסה םוקמל ונכלה ."םימלו שאל ונתוא תבחוס ,תחשמ דש איה אלה
 תא יתלבוה .תינמרג תינוכמ םעפ ונספת .ךופש ינמרג םדב תוזחל ,םוקנל יתיצר ,הרובג
 .הריעצ ךדוע ירה ,ךכ-לכ העשר תא עודמ :לאש אוה .תקב וב יתטבח ךרדב .רעיל ינמרגה
 לוכי יניא ירה ,הער הכ תא המל :ןעט בושו .וב טובחל יתכשמהו !יכונא הידוהי :ול יתינע
 ינאו ?המ זא ,הידוהי םאו :לאוש אוהו !יכונא הידוהי !היהת רורא :ול יתינע .חורבל
 התושו ךיקרוע תחתופ יתייה ,יתלוכי ּול .יתויחא תא תסנא ,יחא תא תחצר התא :ול הבישמ
 !םילוּנמ ,םכתֶַא תשפחמ ינא ...ךמד תא
 םג ,םיזגפה תוצצופתה הכשמנ תועש שש .םיזגפ תונועט תבכר תונורק 21 ונצצופ דחא םוי
 !ונייד :םיסורה ירבח ילא ורמא .רחא םוקמ שקמלו ךישמהל ונילע היה .ץצופתה רטקה
 ,ךכב םכנוצר םא ,רוזחל םתא םילוכי :םהל יתרמא .ונתבוח תא םויה ונאלימ יכ דיגנו רוזחנ
 ...אבה שקומה תא ןימטא רשא דע רוזחא אל ינא ךא
 .םישנא םשמ האיצומו תובר םימעפ קסנימל תרזוח יתייה .םינש שולש םירבדה וכשמנ ךכ
 תא ואנש ,םיסורוליבהו םיאטילה ,םיסורה -- םלוכ םייוגה ךא .םינזיטרפל בר קשנ יתאבה
 תרתחמב ,םיטסינומוקה םידוהיה וליפאו .הרזע"די וטישוה ,םידיחי ,םידדוב קר .םידוהיה
 ...החירבל םידוהיה םינומהה תא וררוע אלו ואב אל ,םינזיטרפבו
 תא םיקה ,םידוהי תלצהל גאד דבלב אוה .ןירוז לש ורוא היִגַמ רכְנהו המיאה תכשחמ םלוא
 אל יסורה םימחולה הנחמב .טושפ ידוהי רגנ היה .טסינומוק היה אוה .יתחפשמה הנחמה
 .םידוהי תלצהל רסמתהו לכה שטנ אוה ךא .םולכ רסח ןירוז היה
 .ןירוז הנחמל םישנא ואיצוהו וטיגל ורזח קסנימ וטיגמ איצוהל יתחלצהש םידוהיה ץמוק
 ןב יבא .לועפל יתמדקה אלש לע ,רתוי יתלעפ אלש לע באוד יבלו .דואמ הריעצ יתייה
 ותומל ?המל .וטיגב הכיחו בשי אוהו ,וידלי תא חצר ינמרגה ,ובצמ תא ןיבה אל םיעבראה
 אל עודמ ?וקתש עודמ -- וטיגב םידוהיל יופצ המ ועדיש ,תרתחמב םידוהיה לבא ?יאדוה
 םיבר !ומחליה !םכיתושפנ וליצה !ּוחרב" :האירקב חבטל םילבומה םינומהה תא וררוע
 "!ולצניי רתוי םיבר לבא ,ולפי םכמ
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 !ייח ד
 קסנימב הדלונ ,ןמסַט הדניה ,תנייאּורמה |

 .1959 תנשב הצרא התלע .1932 תנשב
 .ןהכ דוד ידיב הנייאּור

 תיבב ונרג .םידלי 7 ויה ונתחפשמב .יאנב לעופ היה יבא .קי'צמחנ תחפשמל קסנימב יתדלונ
 ץורפ דע יסורוליב רפס-תיב לש תותיכ 4 רומגל יתקפסה ,ער אל ונייח .ונלשמ יטרפ
 ונתיבב .שידייב רפס-תיבב דומלל דוע וקיפסה םילודגה יתויחאו יחא .1941 תנשב ,המחלמה
 ,שידיי הרקיעב התיה םהלש רובידה תפשו הבורב םידוהי לש ריע התיה קסנימ .שידיי ורביד
 .תיסורוליבו תיסור ןכו
 אמא .ושאר לע הקלומרישכ ללפתהו תילט שבל ,ןיליפת חינה ,יתרוסמ ידוהי היה אבא
 ודוה-ילוגנרת ,םיזווא ,תופוע ,תורפ יתש ,תוקרי-ןגו תוריפ-ןג ונל היה .היקסעב הדורט התיה
 רקבה תא םיפסוא ,םירצונ-ידלי םיאב ויה רקובב .אמא הלפיט הז קשמב .םיזָעו םישבכ ןכו
 הזו ,תרצותה תא םירכומ ונייה .ותוא םיריזחמ ברעבו םיכומסה םיראטאטה תודשב הערמל
 .הלודגה החפשמה תסנרפ לע לקה

 ,רעיל דע ועיגהו קסניממ קי'צנבור דבכוי יתיִנָיחַא ןכו יחא וחרב 1941-ב המחלמה הצרפשכ
 .קסנימל רוזחל וצלאנ םהו םתארקל ואב םינמרגה ךא
 לארשי ידוד םג .ץֶניטסורט הנחמב ,םייוגו םידוהי ,םירבגה לכ וזכור םינמרגה תסינכ םע
 ,המחלמ ייובש לש הנחמ היה םדי-לע .לכוא םשל ול םיאיבמ ונייה .הז הנחמב היה קי'צנבור
 ויה ,םימ בואשל ךומסה לחנל והשימ שגינ םא .םהל ויה אל םימ .דואמ םיבר םידוהיו םיסור
 היצקלס ושע ןכמ רחאל .םהיכרצ תא ושע ןהבו ולכא ןהב ,תוריפח םש ויה .דימ וב םירוי
 ,עוצקמה-ילעב תא תא ;יקסראדולוו בוחרב קסנימב רהוסה-תיבל וריבעה םידוהיה תאו
 .וטיגל וריבעהו וררחיש ,םללכב ידודו
 ידלי .יתכלממ םידלי-ןג היה ונידי לע .תובוחרב םידוהי וספת .םידוצמה וליחתה הרהמ"דע
 -ןג תוריק די-לע תובוחרב וספתנש םירבגה תא ודימעה .םש וכנחתה תודבועה תוהמאה
 אבחתה יבא .לכה וניאר ,םיכרחל דעבמ ,םשמו הילעב ונאבחתה ונחנא .םהב וריו םידליה
 יווילב םינמרגה ולחה ךכ-רחא .םתוא וגרהו הנחבא אלב םידוהי וספת םינמרגה .הקעמ תחת
 .לכה םהל ורסמ ,הרירב ןיאב ,גרוהל-האצוה לש םימויא תמחמ .םיתבב רובעל ס"ס-ישנא
 םירגה םייוגה לכ .םימוחת ול ומחת .וטיגה תמקה לע הדוקפ םינמרגה ואיצוה ךכ-רחא
 ווטצנ ריעבש תונושה תונוכשב םירגה םידוהיה וליאו ,בוזעל ווטצנ וטיגל וצקוהש תובוחרב
 המו ,ןילטלטימה לכ תא וטיגל תחקל היה רתומ .םידחא םימי ךות וטיגה םוחתב זכרתהל
 .הז ןינעב תוארוה םסריפ הזו ,"טארנדוי" ונימ םינמרגה .םרחוי -- ריבעהל וקיפסי אלש
 דע םהילע ורמשו םבזָעל וצלאנ םידוהיהש םיתבב םיטיהרה תא ולביקש םיבר םירצונ ואצמנ
 ורסמתהש ,םעה-יטושפ ברקמ דוחיב ,ריעב םיסורוליבו םיסור ויה םג ךא .המחלמה רמג
 םיניארקוא ועיגה ןכ .םינמרגה םע הלועפ ופתישו הרטשמל דימ ופרטצה ,םינמרגל לילכ
 .וטיגב םיישארה םיחצורה ויה םהו ,םינוש תומוקממ
 דוע הרכז איה .ךכל ימא הדגנתה הנושארב .םיאובחמ ,"תונילמ" ןיכהל וליחתה םידוהיה
 םתס םישנא וחצרי םינמרגהש ןכתיי אל :הרמאו 1918-ב שוביכה תנשמ םינמרגה תא
 ."הנילמ" ונתיבב םג ונרדיס תאז-לכב לבא .אמלעב
 ונקפסה אל .ונחתפ אל .תלדב וקפד ,תיבב ונלוכ ונייהשכ ,1941 רבמבונב העבראה לילב
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 .יבטאל שובלב םירוכיש 4 ,וסנכנו תונולחה תיכוכז תא ורבש םינמרגה .אובחמב אבחתהל
 הנה .וחקל רבכ יל היהש המ ,לעופ ינא :בישה אבא .םינועשו תועבט ,בהז ונל שי םא ולאש
 וליחתהו אבא תא ופחד .םינמרג ינש דוע בוחרהמ וצרפ .ותוא וחק ,ריק-ןועש ןאכ שי
 תא ותרכ ,התוא וסנא .םודאה אבצב היה הלעב .האושנה תוחאה תיבב התיה .ללותשהל
 וסנא ,המוריע תבה תא וטישפה .רתסא ותב םע דודה ונתיבב רג .היריב הותימהו הידש
 ולפטנ .תומצ םע ,תינידנולב ,הפי הרוחב ,הניד יתוחא תיבב התיה .הב ורי ךכ-רחאו ,התוא
 תוריל ולחה ןכמ רחאל .הוגרהו הב ורי .דיב אבה לכמ םינמרגב הקרז ,הדגנתה איהו ,הילא
 ץראה לע יתוא ליפה ,ידי לע דמע אבא .יתויחא תא ןכו דימ וגרה אמא תא .תיבה ישנא לכב
 דע רחריחו רחריח אבא .וקלתסהו םהלש םיחדקאה תא ונקור ,וב ורי .ופוגב יתוא הסיכו
 ,הפצרה לע םיעורשה יתיב ינבל יתשגנו יתמק .קתתשנש דע אבאל תחתמ יתבכש .תמש
 .הטימל תחתמ יחא תא יתאצמו יתשפיח .תוחינג יתעמש .םיתמ ויה םלוכ .םמדב םיססובתמ
 אוה .תותשל םימ ול יתתנ ,הטימה לע ויתבכשה ,הטימל תחתמ ויתאצוה .ןטבב הרונ אוה
 .ויעצפמ תמ רקובב ששב .ססג
 תיבה ינב .תלדב יתקפד .ותיבל דע יתררגנ ישוקב .קי'צנבור לארשי ידוד תיבל יתאצי
 םה !הדניה ,ינא תאז ,לארשי :שוחלל יתלחתה .וחתפ אלו ,םיאב םינמרג יכ ויה םירובס
 ונתיבל וכלה תרחמל .ער םולח יתמלח יכ ורמא ,יל ונימאה אל .לכה םהל יתרפיסו יל וחתפ
 םג ,םיבר ופתתשה היוולב .קסנימ וטיגב ןושארה ינומהה חצרה הז היה .םיגורהה תא וארו
 יתראשנ החפשמה לכמ .ידוהיה תורבקה-תיבב תוגוז-תוגוז יתחפשמ ינב תא ורבק .םירצונ
 .עשת תב הדלי ,דבלב ינא
 תולפנתה בוש התיה תועובש המכ רחאל .ילע החיגשהש תחא הדוד יתא הרג .ונתיבל יתרזח
 .יתדודו ידוד תחפשמ לכ תא וחצרו תיליל
 רוזיא תא םינמרגה ופיקה םוי ותוא .תינומה היצקא בוש הללוחתנ 1941 רבמבונב העבשב
 אל ונלש בוחרב .םיבשותה לכ תא וחצרו הבוקמאזו הנלוס ,הקסבוקאר ,הגימינ :תובוחרה
 לעב היה ידוד .םייסור םירייד וסנכנ םיתבלו ,וטיגה חטש םצמוצ חצרה רחאל .הז םויב וחצר
 ,תחא תיניחא םעו הדודה םע דודה תיבב יתיח ינא .דייסכ הדובע לביק אוהו .דייס ,עוצקמ
 ,דחא ןיחַא דוע ונמע היהו .התחפשמ לכמ הדבל הראשנ איה םגש ,קי'צייבולוס הינמ
 .קסנימב יחו םייחב ראשנ אוה .לשריה
 זגה-תוינוכמ וטטוש תובוחרב .וטיגב תוחיצר ויה םוי םוי יכ ,תיבב ראשיהל ונדחפ
 םישנ ,םירבג ,בוחרב ךלהתהש ימ לכ םיספות ויה .רוחש עבצב תועובצ ויהש ,תוינלטקה
 הדלי ןיידע יתייהש ףא .הדובעל תאצל דחא לכ הצר ןכ-לע .לטקה תוינוכמל םיסינכמו ,ףטו
 ונדבע .קי'צנבור דבכוי יתינָיחא םעו קי'צנבור המחנ יתדוד םע הדובעל ינא םג יתאצי ,הנטק
 ,תויאשמ יבג-לע הפרשמהמ התע הז ואציש תומח םיִנָבל תוסימעמ ונייה .םינָבל תפרשמב
 .םד בוז דע םידיה תא תוברוצ
 תועיגמ תוינמרגה תויאשמה ,תורושב םירדתסמ .רקובב עבשב םיאצוי ונייה הדובעל
 תחתמ .בגה לע ןכו לאמשמ הזחה לע בוהצ יאלט היה ונלוכל .הדובעל ונתוא תוליבומו
 .וטיגב םיתבה לכ תא ורפסימ טארנדויה ישנאו םינמרגה .םירוגמה-תיב רפסמ היה יאלטל
 .הדובעה םוקמב ונלביק לכוא
 הזיא היה דחא לכל .תוחפשמ 30 ,20 ,10 ורג תיב לכב .לכוא לכ ןתינ אל וטיגב םיראשנל
 יסורה רוזיאל ליתה-רדג ךרד וטיגהמ םיקמחתמ ויה םישנאה .םידגב ,ךרע-ירבד ,שוכר
 יִתיִנָיחאו ינא .םימינצו ןובס ,ןירכס ונל םירכומ ויה םינמרגה םג .ןוזמב םיצפח םיפילחמו
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 תוספתנ ונייהש שי .ריעל ץוחמ לודג קחרמל םימעפל תוכלוהו ליתה-רדג תא תורבוע ונייה
 ויהש םיצפחהמ תיצחמ לש רועישב דחוש ןתמ ידי-לע ונמצע תודופו ,הרטשמה ידי-לע
 ונייה רחסה רחאל .תויוגכ תושבלתמו בוהצה יאלטה תא תוקלסמ ונייה ונתאיציב .ונידיב
 .תוסנכנו ליתה יטוח תא תומירמ :וטיגל תורזוח
 .היחא תשא ,היסור הסיג הל התיה .קיניבטוב הינֶג ,תחא הדלי דוע םע וטיגהמ ונאצי םעפ
 ןיסירג ,רשב תכיתח ,המדא-יחופת תויקש ונל תנתונ התיה ,תאז הסיגל תועיגמ ונייהשכ
 אל ךא ,ןתַא תוידוהי יכ ינא עדוי" :רמאו ונתוא גישה ,יסור רטוש ונירחא בקָע .חמקו
 הנתנ יתינָיחא ."יכונא ןויבאו ינע ןכש ,והשמ חיורהל אלא הצור יניא .הער םוש ןכל השעא
 .ונב עגפי אל בוש יכ חיטבהו ונתוא ררחיש אוהו ,לבור השימח לש בהז עבטַמ ול
 םיאצויה לש קר אלא ,םיבשותה לש םושיר היה אל יכ ,וטיגהמ קומחל תיסחי לק היה
 .םתוא םיגרוה םינמרגה ויה ,םינמרגה ידיב םילפונ יסורה רוזיאל םירבועה ויה םא .הדובעל
 -יחופת לש תופילקו םירייש םיפסואו םינמרגה לש הפשאה יחפב םירבונ ויה ץוחב םידבועה
 לושיבלו הקסהל .תופילקהמ תוביבל םיבבלמ וא קרמ םילשבמו וטיגל םיבינגמ ,המדא
 ונייה .ףרוחב רוקמ ונייה םיאפוק .םיטיהר ןכו תוסירההמ םיצע ,תורדג יצע ונל ושמיש
 חבטמ ,טארנדויה םעטמ ,וטיגב םייק היה המ-ןמז .םילגרה תאו םידיה תא תובחסב םיפטעמ
 היה םחלה .םחל םרג תואמ המכו לילד קרמ םש םילבקמ ויה .םידבוע םניאש םישנאל
 תוחיצרמו תוסרוממ ,רוקמ ,בערמ ותמ םהינומהב םישנאה ךא .םיצע תרוסנב ברועמ
 ויה םינרבקה .ודי-לעו ןימלעה ריבב םיחא-ירבקב םירבוק ויה םיתמה תא .םינמרגה
 .םידוהיה םירטושה
 םיחירבמ ויהש ,לומוסמוקהו הגלפמה ירבח לש ןוגרא ,וטיגב יתרתחמ ןוגרא םייק היה
 .םיבושחו םיבר םיטסינומוק םש ויה ,יקסבלסאז תטמיסב אובחמב ונבשישכ .רעיל םישנא
 םה .ןמדלפ םוחנ םש היהו ,םיטיבוסה ימיב םידליל הקינילקילופ להנמ ,לאוי ןיבלור םש היה
 ןוזמ-יכרצמ ,םימ תויבח ודמע תרופחמב םש .הטמל אובחמב ונאו הלעמל אובחמב ובשי
 תא וליגשכ .םיבר וליצה ,רעיל םישנא תרבעהב תובר ולעפ תרתחמה ישנא .קשנ םגו
 םינזיטרפה ידי-לע רעיב וחצרנ םהמ םיבר .רעיל םיבר םישנאו ןמדלפ וחרב ,אובחמה
 -בלכו ,םינמרגה וספת ןיבלור תא .לובלב לש הפוקת וז התיה .םה םילגרמ יכ םהב ודשחש
 םינמרגהש דע םיחתנ-םיחתנ ורשב תא ערקו הקבורמוק דע לבויה רכיכמ ותוא בחס םיעור
 תא וצפציפו ושארב ורי םינמרגהו ספתנ ךא ,חרב ,תרתחמב היה אוה םגש ,ונב .והוגרה
 הרבקו היחא לש חומה ירייש תא הפסָא ,ךישחהשכ .הנטקה תוחאה קר םייחב הראשנ .וחומ
 היח ,םייחב הראשנ ,ןיבלור הנֶלֶה ,תוחאה .םמע םינמרגה וררג היחא תפוג תא .רצחב
 .קסנימב
 ,רמשמ לכמ ילע ורמש םידודה .קי'צנבור לארשי ידוד תיבב יתייח 1942 סראמב םיִנשב
 רכיכ תא ונרבע .הצוחה ונאצי דבכוי יתינָיחאו ינא .יתחפשמ לכמ הדיחי יתראשנ ירהש
 םידמוע םה יכ ונוניבה .םייניארקואו םייסורוליב םירטושו םיניוזמ םינמרג וניארו לבויה
 םג .אבחתהל םידוהיל ונעדוהו תותלדב ונשקה תיב לכבו תורצחה ךרד ונחרב .םורגופ ךורעל
 תא םיגרוהו תיבל תיבמ םירבוע םינמרגה ךיא וניאר םיכרחל דעבמו ,הָילעב ונאבחתה ונחנא
 תא ףוסאל םיידוהיה םירטושה תא וסייג ןכמ רחאל .םימי המכ ךשמנ םורגופה .םיבשותה
 תנוכשב .רובל ןואיבהו ,ףרוח הז היה ירה ,תולחזמ לע תויווגה תא וסימעה .םיללחה
 םותסל הנווכב ,םיִנָבל ירבש םשל םיקרוז ויהו ,המחלמה ינפל דוע ,לודג רוב היה הקמוטאר
 שוכרה לע טושפל ,דודשל וטיגל דחא יוגו תויוג יתש וכלה םוי ותואב .רובה תא הגרדהב
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 ואיבה תרחמל .רובל םוכילשהו םתוא םג וגרה ,הברה וררב אל םינמרגה ךא .בוזעה ידוהיה
 .רפע תצקב רובה תא וסיכ ןכמ רחאל .םירזגל וערקנ םש לוכהו ,רובב וצצופו טימניד
 ודבע יַדוד ינש .הידלי םע יתדוד ,יתינָיחַא וחצרנ זא .1942 ילויב 28-ב היה םורגופ דוע
 לכ וחקלנ דחא םוי .תופוכת תויוצצופתהו תולבח ועריאו םינזיטרפ ולעפ םש .חוכה-תנחתב
 .וחצרנ םלוכו ,םהידליו םהישנ םג אלכל וחקלנ ןמזב ובו ,אלכב ושבחנו םיידוהיה םילעופה
 םידליה תא הספת ,תוחיצרה ולחהשכ .םידלי 5 םע וטיגב זא הראשנ קי'צנבור המחנ יתדוד
 העדי אל ,הכמה םצועמ המומה .השארב הבורה תקב טבחו רטוש הלומ אב .חורבל הלחהו
 הקיר הטמיסל העיגה איה .רחא בוחרל החרב איהו ,דחא בוחרל וחרב םידליה .חורבל ןאל
 םיבשותהמ ונקורתהש תורידה תא םש סופתל וקיפסה אל ןיידע םיסורהש ,םיבשותמ
 הטבחהמ תשרָח הראשנ איהו ,םלּוכ וחצרנו וספתנ םידליה .אובחמב האבחתהו ,םיידוהיה
 .הבורה תק לש
 ,תיאשמב ונתוא ובישוהשכו ,םורגופ ללוחתמש ונעדי .םינָבלההתפרשמב ונדבע אוהה ןמזב
 ,דבכוי יתינָיחַא לש ןטקה היחא םג ונמע היה .הגירהל ונתוא םיליבומ יכ םיחוטב ונייה
 אבחתה ,יוג דליכ הארנ ,ינידנולב התא ,ץור" :ול ונרמאו תינוכמהמ ותוא ונדרוה .הלָשרֶה
 .הפלעתה ותוחא .ותוא וניאר אל בוש ."םייחב ראשיתו ךלזמ לזמתי ילוא .םייוגה לצא
 -תיבו וטיגה ךרד ונלבּוה .הנופלעמ התוא ונררוע למע ידבו ,בלח תצק היה םישנה תחאל
 ,םידגב תובוחרב וללוגתה .םייניארקואו םינמרג קר ,ידוהי שיא הארנ אל תובוחרב .תורבקה
 הנתינ יכ ,הצי'צשור-ונסרקל ונתוא וליבוה .תולעתב םרז םד .תוחפטמ ,םייסנכמ ,םייברג
 מ"ק 10-כ לש קחרמב הדובע-הנחמ הז היה .הז םוקמב םזכרלו םידבועב עוגפל אל הדוקפ
 ונעדי אל .םהיתוחפשמ לרוג לע תולאש ונילע וריתעהש םידבוע םידוהי םש ונשגפ .קסניממ
 רמגב .םינָבלה תפרשמל ונתוא וריזחה ךכ-רחאו הז הנחמב םימי העברא וניהש .םהל תונעל
 .וטיגל ונתוא וריזחה הדובעה
 םוקמל ונעגה .בערמ םילשוכ םידדוב םידוהי םיאובחמהמ תאצל ולחה וטיגל ונאבשכ
 איהו ,רעיש-תעורפ ,תשרָחו הָביִש הלוכ ,קי'צנבור המחנ הדודה תא ונאצמ םשו ונירוגמ
 ."יתא המ תעדוי יניאו ,תשרַחו הדדוב יתראשנ .ידלי לכ תא וגרה" :תרמוא
 םע הדובעל תאצל יתכשמה .וטיגב הדבל התוא ריאשהל ונדחפ .הדובעל ונתא התוא ונחקל
 הרומ ,בוט דחא ינמרג םש היה .םינָבלה-תפרשמל קי'צנבור דבכוי יתיניחאו המחנ יתדוד
 ודמע דימתו ,ונילע ורמשש םיכ'צ םש ויהו .המחלמל דגנתמ אוהש ןעוט היהו ,רבעשל
 ונעסנשכ .בלח תצק םייוגה לצאו ,תוירגיסו ןובס הפרשמב םינמרגה לצא ונינק םעפ .ונדצל
 תוירגיסהו ןובסה תא ונאבחה יתיניחאו ינא .הקידבל רטושו ינמרג ונתוא ורצע וטיגל הרזח
 תא ףלש אוהו ,שטיודסקלָאפ ,תיסור רבוד רטוש םש היה .ךכב חיגשה ינמרגה .םייברגב
 אל םא ,םכלוכ תא גורהא ךכ ,התוא וישכע גרוה ינאש םשכ" :רמאו יפרָעל ודימצה ,וחדקא
 ךא .ונקש המ לכ תא ול ורסמ ,יכבב וצרפ םיעסונה לכ ."םיכרצמה תא םתינק ימ לצא ולגת
 הלחה יתדוד .םיכרצמה תא יתאבחהש לע יתוא גורהל חרכומ אוה יכ רמאו עגרנ אל אוה
 םיעסונה לכו .יתחפשמ לכמ הדיחי יתראשנ ,ינגרהי אלש הננחתהו ויפגמ תאו וידי תא קשנל
 .וטיגל ונתוא וליבוה םיכ'צהו "!תינוכמה לע תולעל ,רהמ" :ךכרתנ עתפל .םה ףא וננחתה
 תוכירצ תופיה תוידוהיה תורוחבה לכ יכ הדוקפ המסרופ דחא םוי .ץק היה אל תוחיצרלו
 .הלאפוק הקנאי םש לע יסורוליבה ןורטאיתה די-לעש יקרוג םיסקמ רכיכב בציתהל
 .ילעב תוחא םג ןהבו ,םיצע לע ןלוכ תא ולת ,ובציתהשכ
 ודחפ םישנאה ךא .םישנו םירבג ,םידבועה לכ תא םינמרגה ורטיפ הדובעה-תומוקממ דחאב
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 -םוקמל ועיגהשכ .לגרב ואצי ,תיאשמב הדובעל ולבוה אלש רחאמו ,וטיגב ראשיהל
 ,םהיניע תא ורשק םש .לבויה רכיכל םואיבהו תויאשמ לע םינמרגה םתוא וסימעה ,הדובעה
 .היריב םלוכ תא ותימהו ,וארייו וארי ןעמל םיתבהמ םישנא וקיעזה
 :ונינפב תנעוט התיה דימת .הָשאטאנ ,תחא תיסור היוג םג ונמע הדבע םינָבִלה תופרשמב
 ."רכז םכמ ראשיי אלו םכלוכ תא גורהי ינמרגה !ּוחְרַּב ,םידלי"
 םינמרגה ויה ,יסורה רוזיאל תרבוע התיהשכ .דואמ הצימא התיה קי'צנבור דבכוי יִתיניחַא
 .הלשב הכישממו תקמחתמ התיה איה ךא ,הב םירוי ,םיבלכ הב םיסשמ
 השאטאנ .םינזיטרפל תאצוי ינא !הדניה ,יבישקה" :שרח יל הרמא ,1943 ףרוחב ,דחא םוי
  ."םינזיטרפל ךרדה תא יל הארת איהו הלצא ןּולֶא ,התוחא ןעַמ תא יל תתל החיטבה
 עיגא םא .םימולצתה לע ירמש" :הרמאו החפשמה ימולצת לכ תא יל הרסמ דבכוי
 לואשל ליחתה הדובעה-םוקמב ינמרגה ."םכלוכ תא איצואו ךכ-רחא בושא ,םינזיטרפל
 הבוהא ול התיה .וילגרב התוא סמור ,הב ללעתמ דימת היה אוה ?איה הפיא ,הילע
 :ודגנכ הסירתמ התיה דבכוי .ונלש םחלה-תונמ תא הל רסומ היהו ונתא הדבעש תיראטאט
 הילע לאש םידחא םימי .הב םקנתמ היה ןכל ?םחל ילב ראשינו ךרפב דובענ ונחנאש ןכתייה
 המעו דבכוי העיפוה ,הדובעה רחאל תיבב ונבשישכ ,ךרעב םימי שדוח רובעכ .קתתשנש דע
 .םכלוכ תא ריבעא .םינזיטרפ ונאצמ !ךרדל וננוכתה :הרמא דבכוי .הינָפ התרָבח
 םושמ .גרוהל והואיצויו םינמרגל רבדה עדוויש ששח אוה ?תרזָח המל :קועצל ליחתה היבא
 ןנוכתהלו זוראל ונלחתהו םיסירתה תא ונרגס .הערל וב ועגי אל םינמרגה יכ ןימאה המ
 ,יששחת לא" :הרמאו ילא השגינ דבכוי .וריאשי יתואש יתששח .יכבב יתצרפ ינא .ךרדל
 םירורפג ,ןירכס :םינזיטרפה ליבשב יגישתש המ ינקו קושל יכל .יתא חקא ךתוא םג ,הדניה
 ."םיאצוי ונחנא ברעה .לכה יניכה ,ןובס ,תוירגיסו
 ,המאו תחא הרבחו היחאו דבכוי לש אמא :ונלוכ ונסנכתה ,האב איה ברעבו ,לכה ונוניכה
 התפר תוברה תוחיצרה רחאל .ונב חיגשה אל שיאו ,תובוחרב טקש היה .ךרדל ונאציו
 אלו ,םהלשב םיקוסע םינמרגה ויה תיסורה הביסנפואה ללגב ילואו .םינמרגה לש הרימשה
 יכ ,ונילא בל ומש אל ךרדב .ולָס-היוראטסל דע ונעגהו רעשה ךרד ונאצי .וטיגה לע ורמש
 .ונידגב לע םיאלט אללו והערמ שיא ןיע-קחרמב ונכלה
 -הנחמ ,הלש הנחמל הכלהו םש ונתוא הריאשה דבכוי .םינזיטרפ ונשגפ ּולָס-היוראטסב
 האצי איה .התחפשמ-ינב תא ץלחל וטיגל תכלוה איהש דקפמל רפסל הששח איה .בולאק'צ
 .ונתוא הליצהו וטיגל הצפק ,הדיקפת תא הרמגשכ .םינמרג לש תונורקב הלבח תלועפל
 םהלשמ ונל םישירפמ ויה םירפכב םייוגה .םינזיטרפה תטילשב םיבר םירפכ ויה הז רוזאב
 ךיא" :ובריס םה ךא "!םכתא ונתוא וחק ,םידוד" :םינזיטרפה ינפב םיננחתמ ונייה .לכוא
 ."םידלילו םישנל אלו דיב קשנ םע םימחולל םיקוקז ונא ?םישנו םידלי ונתא תחקל לכונ
 רפכהמ קחרה אל" :םייוגה ונל ורמא ןכמ רחאל .םייוגה לצא לכוא תובדנ םיצבקמ ונייה
 לבקל הצר אל שיא ."לכוא םכל איבנ ונאו .ןושיל ולכות םש .תחשב תדפורמ תפר הנשי
 השא דועו ,רשע תבכ הנטק הדלי ינאו ,תשרַחו הביָש הלוכ ,המחנ יתדוד םש התיה .ונתוא
 .קסנימ וטיגמ תוחרובה תונושארה תוחפשמה ונייה ונא .הטיא התב םע ,ןמרקוצ לחר ,הנקז
 ,םפושמ ,ןתמוק םדא סנכנ .ץוחב שידיי םירבדמש ונעמש ,תפרב ונבשישכ ,דחא רקוב
 ."ימש ןירוז .קסניממ ינא ?יתוא תוריכמ ןכניאה ,םישנ" :רמאו אבצ-ידמבו םייפגמב
 ונתוא םחינ אוה .יכבב ונצרפ החמש בורמ .קשנתהל וליחתה .ותוא וריכה ןה .וזלע םישנה
 ."לכואש לככ ןכל רוזעא !וכבת לַא" :רמאו
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 םוחנ םע ןירוז תפרב ועיפוה ךרעב םימי שדוח רחאל .בונוימָס הנחמב דקפמ היה ןירוז
 :החפשמה-ינב לע םילאושו םידוהי םינזיטרפ ונילא םיאב ויה .לכוא קש ונל ואיבה .ןמדלפ
 ראשנ ימ ונעדי אלש ,תובר הכ ויה תוגירהה .םהל בישהל המ ונעדי אל .םישנ תויחא ,םיחא
 לש יתחפשמ הנחמ םיקהל ול ושריש השקבב הנחמה דקפמ לא ןירוז הנפ םימי םתוא .םייחב
 ןימאה אל ,רבדב הליחת קפקיפ ןמדלפ .רשפאה לככ םיבר םידוהי ליצהל ידכ ,םידוהי
 ךיא .םידוהי תלצהל דחוימ הנחמ םיקהל תושרה תא לביק ןירוז לבא .הנחמב ובשי םידוהיש
 וריבעי םהו ,וטיגל תאצלו סנכיהל לקנב ולכויש ,םינטק םידלי חולשל שי ?םידוהי םיליצמ
 יכבב יתצרפ .תונטק תודלי יתש ,ןמרקוצ הטיא לעו ילע לטוה דיקפתה ,ןכב .רעיל םידוהי
 ןירוז .יתוא םג וחצריו ,יתחפשמ לכ תא וחצר םינמרגה .וטיגל רוזחל הצור יניאש יתרמאו
 תושעלו תכלל תא תבייח ןכ לע .וז המישמל הנחלצת אל תושישק םישנ .הרירב ןיא יכ רמא
 :ףוסבל הריטפהו ,יכבב החפיתה יתדוד םג .יאדַו תווממ םידוהי ליצהל ידכ ךתלוכי לככ
 "!תכלל החרכומ תא !הרירב ןיא ,הדניה"
 .הידוהיכ יתיארנ אל ,תורוחש יתורעשש ףא ,ינא .הידוהיכ התארנו ,12 תבכ התיה הטיא
 לש תומש הרסמ איה .הינוס המשו ,תירשק הרוחב התיה םשו ,דחא תיבל ונתוא איבה ןירוז
 םישנ לש הנחמב יכ ,םיאפור איבנש שקיב ןירוז .רשקב םתא אובל ונילעש וטיגב םישנא
 ר"ד םישנ-תאפור ןכו רקיצֶביז םשב אפור לע רבּוד .רתויב ינויח אוה אפורב ךרוצה םידליו
 םילעפמב ודבעש םיריעצ םירוחב ויה ןיידע וטיגב .םיריעצ םירוחב איבנש שקיב ןכו .ןוזרק
 םידבועה 20-18 ינב םירוחב םיאצמנ ובש וטיגב תיב לש תבותכ יל ורסמ .םינמרג לש םינוש
 .ידימ לוסיחל םידעוימו ד"ס ינמרגה ןוחטבה-תורישב
 ונלקתנו ,קסניממ מ"ק 10 לש קוחירב הני'זדָודָמ רפכה דע ונעגהו ךרדל הלילב וניתש ונאצי
 ףיקתהל םידמוע םימָלש תונויגל וליאכ וחרצו שאב ונילע וחתפ םינמרגה .ינמרג בראמב
 לש רעיה תא ונרבע .ץורל תוחוכ ונבאש ןיאמ תעדוי יניא .רעיה ןוויכל ונינפ ונכפה .םתוא
 .םיקרבו םימער הֶוּולַמ ,ףטוש םשג ונתוא ספת .ּולָס-היוראטס
 .המישמה תא ונעציב אלש לע ונב הפזנ הינוס .תירשקה הינוס לא ולֶס-היוראטסל ונרזח
 .וטיגל רוזחל ונא תובייח ןכ לע .היריב תוומ וניד -- אלו ,עצבל שי הדוקפ
 המחנ וטיגל ונכרדב רעיהמ ונתאצ דע ונתוא וויל רקובב תרחמלו ונידגב ונשביי ,רפכב ונל
 ומש אלו ,םינמרגו םירטוש ,םייוג ונשגפ ,הני'זדָודָמ רפכה תא ךרדב ונרבע .הטיא לש המאו
 .וטיגל סנכיהל ונתאמ ענמנ ןיידע ךא ,קסנימב םירצונה לש תורבקה תיבל ונעגה .ונילא בל
 אל לבא ,ןוזמ ונתא היה .וטיגל םידבועה תביש ןמז ,ברעב עבש העש דע תוכחל ונילע היה
 םייתעש רובעכ .םיבורק ירבק לע ּונָנוק וליאכו תורבקה-תיבב ונבשי .ותוא עולבל ונלוכי
 רעש די-לע .ןהילא ונפרטצהו ,וטיגל הדובעהמ תורזוחה תוצובקל דע ונעגה ,ונידגב ונפלחה
 דודה ירוגמ םוקמל ונינפ דימו וטיגל םולשב סנכיהל ונחלצה .וחרצו ס"ס יניצק ודמע וטיגה
 ,ךרדל וננוכתיש םהל ונעדוה .םידלי השולש םע ימא-יחאו תינָיחַאו הדוד לשו קי'צנבור
 .יתגרהנש וטיגב העומש הצופנ יכ ,יארמל ומהדנ םה .םינזיטרפל
 בריס ,ועוצקמב דייס ,ימא-יחא ,ןרהא דודה .ינא-יתעד לע יתחפשמ-ינב תא ףרצל יתטלחה
 .יסורה רוזאב בבותסהל ןוישר ול היה .הערל וב ועגי אל םינמרגה יכ ןעט ,וטיגה תא בוזעל
 ,המיס יתדודלו ,הינינ תיניחאלו לשריה ינָיחאל ןכו קי'צנבור לארשי דודל םג יתעדוה
 בוחרל יתשגינ .יאובל וכיחו םהיצפח תא וזרא םה .ךרדל וננוכתיש ,םייניש-תאפור
 ותא חקישו רעיל וריבעהל הארוה יתלביק יכ ,ול יתעדוהו ,רקיצֶביז ר"ד אפורל ,הבוקדובא
 םלוכשו ךרדל ןנוכתתש ןוזרק םיינישה תאפורל יתעדוה ןכו .םייאופר רזע-ירמחו תופורת
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 יתעדוהו ד"סב ודבעש םירוחבה תצובקל יתשגינ ןכמ רחאל .הבוקדובא בוחרב תיבב וזכרתי
 .םינמרגב לקתינ םא ןנוגתהל לכונש ,קשנ םתא וחקיו םינזיטרפל תאצל וננוכתיש םהל
 ,היער ,הנטק הדלי ןכו ,הלָנו השר ,תורוחב יתש וחפסנ םיריעצה לא .ונלוכ ונפסאתה
 םישולשמ הלעמל לש הצובק ונייה .הינפב דומעל יתלוכי אלו ,שילש תועמדב יב הריצפהש
 םוקמ ונעבק .יאלטה תא ודירויו וטיגהמ וקמחי דחא-דחאו ,שארב ךלא ינא יכ יתעדוה .שיא
 .ףסאתנ םשש
 ךושח היה יסורה רוזיאה םג .יסורה רוזיאה תא ונרבע .וטיגהמ קומחל היה לקו ,טקש היה
 ונפסא .שרוח םש היה .שגפמה-םוקמ היה םש .הני'זדְודָמ רפכל דע ונעגה ךכו ,הצחמל
 .בר קשנ םע תניּוזמ הצובק ןאכ תכלוה יכ ובשחיש ידכ ,םימוגפ םיבור לש םיתקו תולקמ
 .הטיא יתרָבח םאו יתדוד ,הקלחמה דקפמ ונושגפ םש .רקובה רוא םע ולָס-הְיוראטסל ונעגה
 הלק העש ונחנ ,ונתוא וליכאה .ונל הדוה דקפמה .תוקישנב ונולביק ,ונאובל ופיצ םה
 .םישנא דוע איבהלו וטיגל דימ בושל וניוטצנו
 ,שידייב םג הרש התיהש קסנימ וידארמ תחא תרמז ןכו םידליו םירבג איבהל ונשקבתנ
 םירבגו םירוחב דוע הפסא איהו הניקטולפ תרמזל יתעדוה .היה ךכו .התוחאו הניקטולפ
 יכ יתעמש ,וטיגל יתרזחשכ .ידוד תיבב ונזכרתה םעפה .םהידליו םהיתושנ םע םיאושנ
 םייופצ ויהש םירוחבה לש םרדעיה ללגב הבוקדובא בוחרב םינוש םישנא וגרה םינמרגה
 שיא 50 לש הצובק יתפסא תישילשה םעפב .רעיל תאזה הצובקה תא יתרבעה .לוסיחל
 וליחתה זאו ולָס-היוראטסל םישנא הריבעמ ינא יכ ,וטיגב העומשה הצופנ םיתניב .ךרעב
 םיכרדב ועיגהו קסנימ וטיגמ םידוהי ואצי םוי םוי .ילש יוויל אלל םמצעב תכלל םישנא
 .םיכרדב וגרהנש שיו ,ולָסדהיוראטסל םהלשמ
 ךכ .יתא אובי ,םינזיטרפל עיגהל ונוצרב םאש יתשגפש ימ לכל יתעדוה .וטיגל יתרזח בושו
 וזכרתה רצק ןמז ךשמב .םידליו םישנ ,םישנא םשמ יתאצוהו וטיגל םימעפ שמח יתעגה
 .וטיגל ךלא אל בוש .חונל ילע התעו ייד יתלעפ יכ יל רמא דקפמה .שיא 300 ונלש הנחמב
 ןכו היער התיה וטיגל תוכלוהה ןיב .היה ךכו .רעיל םיתאבה ינאש םידלי וישכע וכלי ימוקמב
 יליבומ .רעיל םישנא םשמ האיצומו וטיגל םוי םוי תרדוח התיהש ,דואמ הצימא הדלי ,המיס
 .דחפ ועדי אלו ,םיזירזו םיצימא ויה םהש םושמ ,םידלי דימת ויה תוצובקה
 לע הנגהל תומחול תוצובק םג ונגרוא ,ונלש הנחמב םידוהי לש לודג רפסמ זכרתהש רחאל
 -היוראטסב רצ השענ םוקמה .םינמרגה דגנ הלבח תולועפ עוציבלו ןוזמ ףוסיאל ןכו ,הנחמה
 ונתוא קיחרהל ןירוז טילחה זאו ,םינזיטרפ לש זוכיר םוקמב שיש וחירה םינמרגה יכ ,ולֶס
 הרבעהה .ולֶס-היוראטסמ מ"ק 150-כ לש קחרמב ,יקובילאנ רעיל ונתוא ריבעהו םשמ
 םירטוש ידימ קומחל ידכ ,םירתסנ םיליבשב ונכלה יכ ,םימי עובשמ הלעמל הכשמנ
 ןכו ,תולגע לע ּובשּוה םילוח םישנו םידלי קרו ,לגרב התיה הכילהה .םיינמרגו םייסורוליב
 .ןוזמו האופר ירמח
 האובת יקש םנוצרמ ונל ונתנש םייוג ויה .ןוזמ םישקבמו םירפכל םיסנכנ ונייה ךרדב
 .חוכב םהמ ונחקלו ובריסש ויהו םינמרגהמ ומילעהש
 הכאלמ-תיב םקוה לכ תישאר .ונלש הנחמל םיוסמ רעיד-חטש ונל הצקוה ,םוקמל ונעגהשכ
 תא .שממ םיאלפ השוע היהש ,קשנ ןוקיתל החמומ ,קסניממ ידוהי ונמע היה .קשנ ןוקיתל
 התנומ קי'צנבור המחנ יתדוד .וב שמתשהל ועדיש םירגובמלו םיריעצל וקליח קשנה
 .לכואה תא ּולשיב ובו דּוד הזיא ונאצמ ךרדב .חבטמה תא הנגריאו ןוזמה לע תיארחאכ
 םג ויה םיחרובה ןיב .םידליו םישנ ,םירבג :קסנימ וטיגמ םיחרוב ונילא ועיגה םוי-םוי
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 ויה םא םיקדוב ויה םירטושה תא .םלסחל םידמוע םינמרגה יכ ושיגרהש ,םידוהי םירטוש
 וחפוס -- םדיקפתב םידוהיל ועייסו ,םינגוה ויה םא .םינמרגה םע ןוצרמ הלועפ-יפתשמ
 ויה םיטפושה .טפשמל םתוא ודימעה ,םינמרגה םע הלועפ ופתיש יכ ררבתנ םאו הנחמל
 לש ןיד-קספ אצּוה םינמרגה םע הלועפ-ףותיש לע .םיחרובה וטיגה ישנאו ןירוז ונדקפמ
 ששח היה יכ ,יחרכה הז היה .םירטושה לע ודיעהש םישנאה ויה ןידה-קספ יעצבמ .תוומ
 .םינמרגל ונלש הנחמה תא םג וריגסי םינמרגה םע הלועפה-יפתשמש
 םירקמב .קשנ תאבהו וטיגהמ םישנא תחרבה ידי-לע םהישעמ לע רפכל ועיצהש הלאכ ויה
 .הנינח םהל הנתינ ,שרדנש המ ועציב םימשאנהש רחאלו ,ןכ ונגהנ םימיוסמ
 ןנחתה ,תוומ ןיד-קספ וילע ואיצוהשכ .דליו השא םע הנחמל עיגהש וטיגב דחא רטוש היה
 .ותשא תופלחמב היה יובח בהזה .ותא איבהש בהז-תועבטמ לבור 80-ב ומצע הדפו ושפנ לע
 ויה ןמזל ןמזמ .חלמ רקיעהו ןוזמ םישכור ויה הז ףסכבו הדקפמל רסמ בהזה תא .ותוא וננח
 ןומא .םיכרצמ תשיכרל הדקפמל םירסומו בהז-ינועש וא בהז תועבט ףוסיא ונלצא םיכרוע
 קלח םישירפמ םה יכ ,תוקלחמה ידקפמב וא ,וב ודשח אל .לובג ילבל היה ןירוזב ונישנא
 .ונל םה םירוסמ המ לילעב וניאר .םמצעל בהזהמ
 הביבסבש םירפכל םיסנכנ ויה .ןוזמ ףוסיאב ,רתיה ןיב ,וקסע ונלש תומחולה תוצובקה
 לש תורמשמ םע ברק ידכ ךות העצוב המרחההש הרק .'וכו תומהב ,תואובת םימירחמו
 ישנאו םינלופ םינזיטרפ ידיב ונלש הצובק הלפנ םעפ .םייסורוליב םירטוש וא םינמרג
 .ונלש םירוחב רסירתכ זא ופסינ .םוגרהו םקשנ תא םהמ וקרפ וללה .בוסאלו
 וילע ונרמש .הערמל רדעה תא םיאיצומ ונייה .ונלש הנחמב תורפ רדע זכרתה טאל-טאל
 .ונרג םשו תורופחמ ונל ונוניכה ?רורחשה םוי עיגי יתמ עדוי ימ יכ ,רמשמ לכמ
 תורוחב בור יפ לע ודמיל .רפס-תיבב ומכ םידליה תא ודמיל ובו ,םידלי לש הנחמ םיקה ןירוז
 םיליגה יפל וקלוח םידליה תואמ .תורומה תחא התיה דוחורוקס הדירפ יתרֶבח םג .קסניממ
 .הביבסב םייוגה לצא ונמרחה קלחו ,וטיגהמ םיחרובה ואיבה דומילה-ירפסמ קלח .תותיכב
 ויהש ףא ,רבד טעמכ ונעדי אל תודהי לע .תיסור התיה דומילה-תפש .הירפס םג ונמקה
 .רבעשל ןילופ יחטשמ םידוהי םג ונכותב
 ,ונל גאד ןירוז .םינזיטרפה תונחמ לכ תא ופיקה םה .םינמרגה לש הדקולב הלחה ךכ-רחא
 גאד ,הנחמה ידלי לכ לש באה ןירוז היה ללכב .םוקמל םוקממ םיקמוח ונייה ויתוארוה יפלו
 .םידליל ןתנ רתויב בוטה לכואה תא .דחוימב םהל
 התיה אל דבכוי .תחא תרופחמב המחנ יתדודו קי'צנבור לארשי ידוד םע יתרג הדקולבה ןמזב
 םלוכ .ונתוא תרקבמ התיה םיקרפל .םחול הנחמב הלבח-תצובק תדקפמ התיה איה .ונתא
 .םינייטרפה ברקב םש הל ואיצוה הלש הרובגה-ישעמ יכ ,בר דובכב התוא ולביק
 .הנָשי יתוא אצמו שפיח אוה .ינניא יכ ןירוז חיגשה ,זוזל היה ךירצו ,הדקולבה הלחהשכ
 -תנוכמב םירויו ונילעמ םירבוע םינמרג םינוריוא .םוקמהמ קומחל ונלחתהו יתוא ריעה
 ולחה םיבר .הלהב המק .םיפקומ ונא יכ הרמא העומשה .םיחישה ןיב םיאבחתמ ונייה .הירי
 .הציבל דע ןירוז םע ונכלה ונחנא .ופסינו םינמרגה ידיב ולפנש םפוסו ,םידדצה לכל חורבל
 םשו רעיל ונעגה .םישנהו םירבגה -- םידיה לע וריבעה םידליה תא .הציבה תא ונרבע
 הז היה .וחרב םינמרגהו ףיקתהו םדקתה םודאה אבצה .הקספ הדקולבה .םימי המכ וניהש
 ,תוירי יפוליח וצרפ .רעיב ונתבש םוקמל דע םיחרובה םינמרגה ועיגה הרקמב .1944 ץיקב
 תא ונשבח .םד תפוטש הלוכ התיה הלגעה .הלגע לע ןירוז תא ונסמעה .ולגרב עצפנ ןירוזו
 רוזעל םילוכי םניא יכ ונעט ונשגפש םינזיטרפ .רעיב ונדדנו םיגורהה תא ונרבק ,םיעוצפה



 ןמסט הדניה 6

 .םודאה אבצה תא ונשגפש דע ונדדנ .םינמרגה ינפמ ןנוגתהל םיכירצ םמצע םה יכ ,ונל
 תא בוחסל ונל ורזע םה .וניכבו ונקבחתה .דואמ תיגארטו דואמ הזילע השיגפ תאז התיה
 םירעה לכ תא וררחשי בורקב יכ ונתוא ומחינו םנוזממ ונל ושירפה ,ונלש תוליבחה
 םנמאו .םחולה אבצל םוחפסיש וננחתה םיריעצה םירוחבה .ותומדקל בושי לכהו תושובכה
 ןוויכל תכלל ונלחתה .אבצל ףרטצהל םימחולה םינזיטרפה לע יכ ,הדוקפ האצּוה ןכמ רחאל
 קסנימל .ךרד-תרבכ ונוליבוהש תויאבצ תויאשמ ידי-לע ונרזענ .רבכ הררחושש קסנימ
 םירגובמהמ םידליה תא ודירפה ,ונעגהשכ .ונלש הנחמהמ םינקזו םידלי ,םישנ ועיגה
 ןירוז .םידליה-תיבל יתסנכוה ,13 תבכ רבכ יתייהש ,ינא םג .םידלי תיבל םתוא וסינכהו
 .הבקסומל םילוח-תיבל ןוריואב רבעוה עצפנש
 .םייקנ םידגבב םיינזיטרפה ונידגב תא ופילחה ,ונתוא וצחר ,לכוא ונל ונתנ םידליה-תיבב
 ישפנל יתרמא ינאו .םידליה תיבב הראשנ יתיניחא .םינבל םינידס םע תוטימ ונל ועיצה
 הקתפ תלדה לעו לוענ תיבה תא יתאצמ .יתישע ןכו .ונתיב תא תוארל ינא החרכומש
 לוענמה תא יתרבש ,הקתפה תא יתדרוה .ָך"וקנה ןטיפק ידי-לע סופת הז תיב :תיסורב
 .ונתיב לומ ונכתשה םהו ראשנ םתיב םג ,םידודה ועיגה תרחמל .תיבב יתנלו יתסנכנו
 תא תרבש המל ?ןאכל תעגה ךיא" :לאשו םהדנ ,יתוא הארשכ .יוג ,ןטיפקה עיפוה תרחמל
 .יתויחאו ירוה וגרהנ הז תיבב .יתיב הז יכ ול יתרבסה "?לוענמה
 .קסנימב יתויה ןמז לכ ןאכ רוגל חרכומ ינא לבא .ןבומ הז ירה ,ךתיב הז םא --
 ותשא םע ימא יחא עיגה ןכמ רחאל .הריד-רכש םלישו םינש המכ יתיבב רג אוה ,םנמאו
 ונלש בוחרב ורגש םייוגה םג .ול היהש המ לכמ יל ןתונ היה ידוד .יתיבב ורגו םהידלי ינשו
 ילוא ,דואמ בוט ונילא וסחיתה םה .המדא-יחופת ,ןוזמ ,תנותוכ ,הלמש :יל איבהל ולחה
 .ידוהי שוכר טעמ אל ודדש ירה יכ ,דחפ ךותמ
 ירוה וגרהנ ובו ילש תיבה יכ ןידה-תיבב יתעדוה .קסנימב םיטפשמ וכרענ ןכמ רחאל
 יל העבק ריעה תצעומו ילש תיבה יכ וקספ ןכאו .רבדה תמא יכ ודיעה םייוגה .יתויחאו
 תעב הז היה .שדוחל לבור 100 לש היסנפ יתלביק 18 ליג דע .שדוחל לבור 100 לש היסנֶּפ
 רפס-תיבל יתמשרנו ויתבזע ךכ-רחאו ,רפס-תיבל הליחת דומלל יתסנכנ .רכינ םוכס איהה
 יתרבע ףוסבל .הריפת תצק יתדמל םש .יסורוליבה "גרוטנָיּוו"ב הדובע-םוקמ יתאצמ .ברע
 .םידלי-יליעמל הכאלמ-תיבב דובעל
 -יחופת תצק רוכמל ונלחתה .ןגב ונדבע ינאו הדודה ,דודה .המדא-יחופת ונערז ונלש רצחב
 ומאש יאקסנימ רוחב יתרכה םימָיְל .דייסכ ועוצקמב הדובע לביק דודה .ונתרצותמ המדא
 .םיאושינה-תירבב ונאב 1947 תנשבו ןילופמ האב
 יאשחב םיבישקמ ונייה לבא .דואמ תושולק ויה ,ילשו ילעב לש ,לארשי-ץרא לע וניתועידי
 .םעה באכ תא באכ ונבל .רורחשה תמחלמ לעו הנידמה םוק לע ונעמש .לארשי לוקל
 איצוהו הנ'צדולומל ילעב עסנ ,ןילופ יחרזא לש היצאירטאפירה הלחהשכ ,1957 תנשב
 :ול יתרמא .ןילופל עוסנל הצר ילעב .םינב ינש ונל ודלונ ןכ ינפל .ינלופ חרזא אוה יכ הדועת
 ."םידליה םע ךלא ךלת רשאב"
 קסניממ םיאצויה ינושאר ונייה .םיישק אלל ןוישרה תא ונלביקו ןילופל תאצל השקב ונשגה
 לע רתול ילע היה .םינוש םיישק וררועתה .ץראל הילעל השקב דימ ונשגה ןילופב .ןילופל
 .1959-ב ץראל םידליה םע יתילעו ו לבקל לתחלצה ףוסבל .תיסורה יתוחרזא
 .הנש רובעכ ילא ףרטצה ילעב



 דוחורוקס הדירפ

 םיצפנ ילב םינומיר
 הדלונ ,דוחורוקס הדירפ ,תנייאּורמה

 .1949 תנשב התלע .1928 תנשב קסנימב
 .ביבא-לת תבשות

 ,ידוהי אל ,יללכ ךוניח ונלביק .בוחרב םגו תיבב םג שידיי ונעמש .תידוהי ריע התיה קסנימ
 רפס-יתב ויה .הלכשה םהידליל תונקהל ולדתשה םידוהיה .תודהי לע םג ונעדי תאז-לכבו
 .שידייב םירומל רנימס םגו שידייב
 הגלפמה ירבח -- םינמרגהמ הקלחב תיסורוליבה היסולכואה הגייתסה ,המחלמה הצרפשכ
 אל לבא ,שוביכל החמש ילוא הקלחבו .ינמרגה שוביכהמ דואמ םיאכודמ ויה תיטסינומוקה
 םידוהיה ברקב .ביצי אוה שוביכהש החוטב התיה אלש םושמ ,התחמש תא םיברב הניגפה
 ,םירגובמה וליאו .םיטסישאפ םהש ינפמ ,םינמרגה תא ואנש םיריעצה .תועדה תוקולח ויה
 ,םיטנגילטניא םה םינמרגה יכ ונעט ,1918 תנשב ינמרגה שוביכה ימי תא דוע ורכזש
 .אלפנ םע ,םיצורח

 היהש ונתיבב ונראשנ ונחנא .וטיגב םידוהיה לכ תא וזכיר ילוי ףוסב .דימ וליחתה תורצה
 ינסחמ תא םישנאה וזזב םינמרגה תסינכ םע יכ ,לוכאל המ ונל היה הלחתהב .וטיגה םוחתב
 .בר ןמזל קיפסה אל ונוניכהש ןוזמה ךא .המודכו םיחולמ םיגד ,ןמש ,חמק ובחסו ןוזמה
 הזחה דצמ ,מ"ס 10 לש רטוקב בוהצ יאלט ונידגב לע רופתל ונחרכוה וטיגל ונתסינכ םע
 .תיבה רפסמ תא בוהצה יאלטל תחתמ ףיסוהל םיכירצ ונייה .בגה דצמו
 קלח .60 דע 16 ליגמ םירבגה תא ופסאו תיבל תיבמ ורבע טושפ ,םינמרגה ואב דחא םוי
 ילש אבא .דוע וניאר אל םינמרגה ופסאש הלא לכ תא .אבחתהלו חורבל קיפסה םישנאהמ
 אלש יפ לע ףא ,חייט אוה יכ עידוה אבא .חייטל קוקז אוהש זירכה דחא ינמרג .הרקמב לצינ
 םתוא איבה אוה .וירחא תכללו םישנא ינש דוע ותיא תחקל וילע דקפ ינמרגה .חייט היה
 ריזחה תרחמלו םתוא ליכאה אוה .ןכ ושע םה .תיבה תא תוקנל םהילע הֶויִצו ריעה רברפל
 .וטיגל םתוא
 לש תודוקפה ."טארנדוי"ה םקוהו הדובעל םישנא סייגל םינמרגה ודקפ ןכמ רחאל
 הדלי ,ינא םג .טארנדויה די-לעש רכיכהמ התיה הדובעל האיציה .תיסורב ובתכנ טארנדויה
 המדא םיסימעמ ,םיתאב םירפוח ונייה .טפנל םינסחמ ןינבב יתדבע .הדובעל יתאצי ,12 תב
 ויה םינמרגה .תכרפמ הדובע תאז התיה .שיבכה לש ינשה דצל םיריבעמו תוצירמ לע
 יתייה ינא .הדובעב קר ונלביק לכוא .לוגרפב םיציברמ םעפב םעפכו ,ונילע םיחיגשמ
 יתייה ינא .ןוזמ וקליח אל וטיגב םיראשנל .םחל םרג 2807ו קרמ םויב תחא םעפ תלבקמ
 .ודבע יתחפשמ ינב רתי לכ .אתבסלו הנטקה יתוחאל םחל האיבמו יפמ תכסוח
 תקספהב םיששוקמ ונייה הרעבל םיצע .היה אל למשח .תוראבמ םיבאוש ונייה וטיגב םימ
 .ברעב 6-ב םירזוחו רקובב 7-ב הדובעל םיאצוי ונייה .םיסורהה םיניינבהמ םיירהצה
 םיתבל .ןיפילח-רחסב םירזענ ונייה .תכרפמ הדובע ידכ ךות םועז לכואמ םייקתהל היה השק
 .ןוזמב םירחא םילכ וא םינידס ,םידגב םיפילחמ ונייהו ,תויוג תואב ויה הביבסבש םיסורהה
 תויוגל םגו ונל םג םיקלוחו הרוחסה תא םימירחמ םינמרגה ויה ,רחסמה ןמזב ונספתנ םא
 .חצר-תוכמ
 ונילעש םילודג םיזגפ הלא ויה .קשנ ןסחמב ימא םע יתדבע םעפ .תודובע ינימ לכב יתדבע
 .קשנ בנגנ יכ ינמרג ונילע לילעה םעפ .וז הדובעב ודבע םירבגו םישנ .םנמשלו םתוקנל היה

27 



 דוחורוקס הדירפ |08

 ישימח לכ לע ודקפ תאז לכב .לסל םסינכהל רשפא יאש םידבכ םיזגפ קר םש ויה ירהו
 .שיא 20-כ ,םוגרה וניניעלו הדובעהמ תאצל
 הז היה .המדא יחופת לש ןסחמב הדובעב ,רכמ ידוהי רטוש תרזעב ,ונרדוס תרחא םעפ
 ליבשב םיבוטה תא תוקנלו םיבוקרה םידופתה תא רורבל ונילע היה .ןיוצמ הדובע-םוקמ
 ותיא איבמ היה אבא .םיבוקרה המדאה יחופת תא תחקל ונישרוה .םינמרגה יחבטמ
 -תנוכמב םינחוט ,ןתוא םיקנמ ונייה .ותדובע םוקמב ףסאש המדא-יחופת תופילק הדובעהמ
 .רמ היה ןמעט .תוביבל ןהמ םיניכמו רשבה
 םהיניב היה .הדובעל ואצי אלש םינקזה םע םיקלחתמ ונייה תיבב םיניכמ ונייהש לכואב
 והשמ ול האיבמ יתייה הדובעהמ יבושב .הדובעל אצי אלש ונלש רכמ ,דחא יאקיסומ
 רפיס והשימ .דימתמ בערב םייורש ונייה ונמצע ונאש ףא ,םירחא םע ונקלחתה .לוכאל
 םילכוא ,קרמ םילשבמ ,בשעה תא טקלל םיאצוי ונייה .םיוסמ בשעמ קרמ ןיכהל רשפאש
 .םינקזל םיקלחמ םגו ונמצעב
 תורשע וגרהנ .םימי 3 הכשמנו 1942 רבמבונב 7-ב הליחתה הנושארה הלודגה היצקאה
 ולפנ םהו הירי-תונוכממ שאב םהילע וחתפו םייורכ תורוב דיל םתוא ואיבה .םידוהי יפלא
 תא םינמרגה וסיכ אל םינושארה םימיבש רחאמו .ועצפנ קרו וגרהנ אל םידחא .תורובל
 .וטיגל הרזח ועיגהו םיגורהה תומירע ךותמ םיעוצפה הלילב וחיגה ,תורובה
 תא ףוסאל הכירצ התיה תידוהיה הרטשמה .בהזבו ףסכב םידוהיה לע היצובירטנוק וליטה
 ךכ ידי לע יכ ,םינמרגל בהזהו ףסכה תא רוסמל ענכשל וסינש םירטוש ויה .היצובירטנוקה
 םישנאה תא םיחירכמ ויהו תוקעצב ואבש םירטוש ויהו .וטיגה יבשוי לש םהייח תא וכיראי
 ףסאית אל םאש טארנדויה לע ומייא םינמרגה יכ רסמנ .םבהזו םפסכ תא רוסמל
 .בהזהו ףסכה ופסאנ ךכו .םידוהי ףלא םירשע וגרהי ,םיוסמ ךיראת דע היצובירטנוקה
 ,תינמרגה הרימשה תורמל .לית רדג המקוהו וטיגה חטש םצמוצ ,רבמבונ לש היצקאה רחאל
 תא םירסומו לוכאל הרימשה אתל םיסנכנ ויה םינמרגה .וטיגהמ קומחל ישוק לכ היה אל
 .חורבל ןאל היה אל יכ ,יראה דצל ונחרב אל .ודיפקה אל הלאו םידוהיה םירטושל הרימשה
 ינפמ ששח םג היהו .תוומ שנועל יופצ היה ידוהי ריתסמ לכ .ידוהי ריתסהל ודחפ םיסורה
 .םייחב הראשנו יראה דצל הרבעש תחא השא ףא הריכמ ינניא .םינישלמ
 ,תויצקאה תחאב .וטיגב םידלי תגירה לש תויצקא םג וכרענ .וטיגב םימותי תיב םייק היה
 .הדובעל האצי אלש הריעצה יתוחא םג הלפנ 28.7.42"ב
 לכ תא םיאיצומו םינמרג םיעיפומ ויה עתפל .תוחיצרו תוגירה םתס ויה היצקאל היצקא ןיב
 ואלימ ,םינמרגה וטיגב ועיפוה לומגכ .ריעב ינמרג ןיצק חצרנ םעפ .בוחרב גרוהל תיבה ירד
 .גרוהל םתוא ואיצוהו םידוהיב אשמ תוינוכמ שמח
 .אמא הגרהנ ,1942 ראורבפב 2-ב ,תויצקאה תחאב
 רפסמ .םיפלא תורשע וגרהנ .20.3.43-ב ;2.3.43-ב ;28.8.42-ב תופסונ תויצקא ויה
 רתוי ונל ונתנ םינמרגה .ילכלכה ונבצמ תצקמב בטוה זא אקודו .טעמתה וטיגב םידוהיה
 הרוחב דועו ו"ט ןב היטימ ורבח ,ז"ט ןב זא -- םייתנשב ינממ רגובמה יחא ,ינא .ןוזמ
 -קשמ היה םילוחה-תיב די-לע .םיינמרג םיעוצפל םילוח-תיבב ונדבע ,ט"י תב ,הינָט ,תחא
 ונייה ןכ .םתוא םיקנמו םיריזחה תא םיליכאמ ונייה .םיריזחו םיזָוא ,תולוגנרת .יאלקח רזע
 ןיצק דמע םשארבו ,םיניארקוא ויה םירמושה .תויטבמאה תא םיקנמו םילוחל םימ םיממחמ
 יכ בל ונמש .תוירזכאב ונתיא וגהנ תויחאה .תיסור ועדי ןלוכ .תויבטאל ויה תויחאה .ינמרג
 .הרקתל דע ועיגה אל תויטבמאה ירדח ןיב םיצצוחה תוריקה .רוגס דימת דחא היטבמא רדח
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 .םיניארקואה םירמושה לש םקשנ ,קשנ האלמ היטבמאה יכ יתיארו םעפ יתוא םירה יחא
 .בורק ונפוס יכ ונעדיו ,םידוהי 5000-כ קר וראשנ וטיגב .1943 יאמב הז היה
 וידאר טלקמ היה ,העומשה יפל .דארגנילאטס די-לע הלפמ ולחנ םינמרגה יכ ונל עדונ
 וליחתה םייטיבוס םינוריוא .שחרתמה לע תועידי ונילא תועיגמ ויה םעפל םעפמו ,וטיגב
 םיפצמו הצוחה תולילב םיאצוי ונייה .םיבשותה לארומ תא םירה הז .קסנימ תא ץיצפהל
 .םיאונשה םינמרגה ידימ אלו ,ונלש תוצצפה ידי-לע אנ לופינ .תוצצפהל
 אל לבא .תורעיב תוינזיטרפ תוצובק לש ןמויק לע תועומש ונילא ועיגה 1942 ףוסב דוע
 ונל חיטבה אוה .םינזיטרפל חרב ,הקמיס ,היִנַט לש ריעצ חא .ןהילא עיגהל ךיא ונעדי
 .דוע וילע ונעמש אלו וניאר אל לבא ,וטיגהמ ונתוא םג איצוהל לדתשיש
 רמאו ,ומש הקרּוי ,רפסה-תיבב ותא דמלש יסור ,יחא לש רבח ונלצא עיפוה 25.5.43 םויב
 .חורבל ןאל עדוי וניאש ןעט יחא ."םידוהיה לכ תא לסחל םידמוע ,וטיגהמ קלתסה" :יחאל
 הקרוי .יתוא םג תחקל ול עיצה יחא .רעיל ואיצוהל םיירהצב תרחמל אובל ול חיטבה הקרוי
 זא .ודבל תכלל בריס יחא .החירבה תא ןכסאו הידוהיכ תיארנ ינאש םושמ ,ךכל דגנתה
 תרחמל עיפוי אוה :ורבדנ ךכו .דואמ חמש הקרויו קשנ םג ותא איבי יחאש הקרויל יתעצה
 אל ,םהמ דחא רצעיי םא .המ-קחרממ וירחא ךליו ותא ןיע-רשק לע רומשי יחאו ,םיירהצב
 .םהיניבש רשקה הלגתי
 םירכתשמ םיניארקואה םירמושהש תונמדזהה תא לצנל ןכו ,דחי ונלוכ תאצל ונטלחה
 -תתב קש יתאלימ ,קשנה תייטבמאל יחא יתוא ריבעה הנושארה תונמדזהב .קשנ בוחסלו
 םיחותמ ונייה .תרחמל וניפיצו תוברוחה תחאב קשנה תא ונאבחה .םינומירו םירודכ ,עלקמ
 .ליגרכ הדובעל ונעגה ,26.5.43-ב ,תרחמל .הבינגה תא םיניארקואה ולגי אמש ששחמ דואמ
 .קשנה תא ונקליחו הברוחל ונקמח .לוכאל סנכנ רמושהשכ ,קוידב םיירהצב עיפוה הקרּוי
 ונשבל .לסב יתמש םירודכה תא .היִנָט החקל עלקמ-תתה תא .םינומיר ינש חקל דחא לכ
 -קחרמב .יחא המ-קחרמב וירחאו ,הקרּוי ךלה ןושארה .ךרדל ונאציו בוהצ יאלט אלל םידגב
 .קסנימ זכרמ לכ תא ונרבע .ונחחושו דחי ונכלה יכונאו הינֶט .הקטומ ורבח ךלה יחאמ
 עצמאב תאצל וזָעי םידוהי יכ םתעד לע ללכ ולעה אל ןכש ,ונתוא ורצע אלו םינמרג ונשגפ
 .םינומירב ונמצע תאו םתוא ץצופנ ,ונורצעי םינמרגה םאש וניניב ונמכיס .בוחרל םויה
 רצע אל שיא .םיירהצ ולכאו םיפירצב ובשי םינמרגה םירמושה .ריעהמ האיציל דע ונעגה
 יתעדי ּול" :רמא ,םישנא העברא ונחנא יכ הארו וינפ ךפה הקרּיו ריעהמ ונאצישכ .ונדעב
 לכב" :רמאו תכלל ןוויכ הזיאב ונל הארה אוה ."ןכתסמ יתייה אל ,ירחא םיכלוה םכלוכ יכ
 הזה קשנה םע .םירפכל וסנכית לאו תוישארה םיכרדב וכלת לא .םינזיטרפ ואצמת םוקמ
 ."םכידימ קשנה תא ןכ ינפל ואיצות לא ךא ,םינזיטרפה לצא ןוצרב ולבקתת םכידיבש
 ונשגפ אלו רעיב ונטטוש .המדא-יחופת המכו שיאל םחל םארג 250 היה ונידיבש ןוזמה
 המדא-יחופת המכ ונל הנתנ היוגהו ,דחא תיבל םירפכה דחאב ונסנכנ ,ונבערשכ .םינזיטרפ
 ונסנכנ .רעיב םימי השולש ונטטוש .םינזיטרפ םיאצמנ ובש םוקמל ןּויכה תא ונל התארהו
 םיבכור ועיגה וילאש תיב וניארו ,רעיב תולוק ונעמש עתפל .לכוא ונלביקו םייוג לש םיתבל
 םהל ונרפיס .החמשב ונולביק םהו םהילא ונאצי .םישנאה יעבוכ לע םודא בכוכו ,םיסוס לע
 םילבקמ ןיא יכ ורמא ,היִנָט תאו יתוא וארשכ .םינמרגב םוקנל םיצור ונאו וטיגהמ ונחרב יכ
 םע הז ןודינב רבדל וחיטבה םה .ינממ דרפיי אל םינפ םושב יכ זירכה יחא .םינזיטרפל תונב
 אלו ,םהב דושחל ונלחתה .םהיניע וצצונתה ,םירודכהו עלקמ-תתה הארמל .םהלש דקפמה
 םחליהל םתא םיצור םנמָאש ונל ןינמ" :ונעט םה .םינומירו םירודכ דוע ונל שיש םהל וניליג
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 .ומע יחצור ןעמל ושפנ תא ןכַסי אל ידוהי םוש יכ ונבשה ."? םילגרמ םתא אמשו ,םינמרגב
 ןניא תונבה .םייתעש דחא לכ ,ונלש םירוחבה םג ופתוש הבש הרימש הרדּוסו הלילה עיגה
 עלקמ-תתה תא ותוא ףילחהש ןזיטרפה שקיב ,הרימשב ורות תא הקטומ םייסשכ .תורמוש
 תרחמל .עלקמ-תתה תא ול רסמ םימויאו םילודיש רחאל ךא ,הליחת בריס הקטומ .הקטוממ
 םה .דודגל עסנו ותוא חקל דקפמה יכ ובישה ונתלאשל .עלקמ-תתה תא דוע וניאר אל רקובב
 ינש ונל ונתנ ףאו ."קשנה תא הרזח ולבקת דודגב ,גואדל המ םכל ןיא" :ונתוא ועיגרה
 .דודגל ונוליבויש םישנא
 :םהל ונרמא ."!םיילענה תא ּוצלח" :םיולמה ונל ורמא םואתפ .רעיב הלק העש ונטטוש
 םוקנל ידכ אלא רעיל ונאב אל .םושה-תפילקכ וניניעב םיוָש ונייח ,הירבח ,ועמש"
 ןוצֶל קר" :ורמאו ולהבנ םה .םינומירה תא ונפלשו ,"םכב המקנה תא ליחתנ .םינמרגב
 ורהזיה .םכתא גורהל ונתנווכב ןיא לבא ,םכמ רטפיהל הדוקפ ונלביק םנמא ,ּונדמָח
 קר ?רעיב תונבב שי תלעות המ ןכש .םכתא וגרהי יאדוב םה יכ ,םינזיטרפה םע שגפיהלמ
 ."ןה דרטמ
 תא םהילע קורזנ ,םינמרג שוגפנ םא .רפכל תשגל ונטלחה .ונראשנ ונחנאו וקלתסה םה
 ונתארקל ואב .וילא ונסנכנו דחא רפכל ונברקתה .הנורחאה ונתמישנ דע םחלנו םינומירה
 םע הלקתה לע םהל ונרפיס .תומימחב ונתוא ולביק םה .רלומס שרה םהמעו םינזיטרפ
 ש"ע דודגל ונתוא איבהל םינזיטרפה דחא לע דקפו ונתוא םחינ רלומס .םינזיטרפה
 .ונלצינ ךכו .תופי םינפ רבסב ונולבקיו םיבר םידוהי םיאצמנ םש .וקנֶמּוחראפ
 .וטיגב השענה לע לאש ,ונתוא רקח אוה .בונוימָס םש-לע דודגב ראסימוק זא היה רלומס
 :קוחצב ץרפ םינומירה תא הארשכ .עלקמ-תתל םירודכה תורוגחו םינומירה תא ול וניארה
 תאז תמועל .םהלש תא ושע םה ,םנמא .קיזהל םייושע םניאו םיצפנ אלל םה םינומירה
 ,ךישחהשכ .רודכ 30 םע םיבור ינש םירודכה תרומת ונל גישה רלומס .בהז םיווש םירודכה
 קסנימ יאצוימ םיבר םש ויה .תומימחב ונולביק םש .וקנמוחראפ הנחמל ונעגהו ךרדל ונאצי
 .רעיל וחרבש
 ונחלש .םידלי םע קסניממ םידוהי ונילא ועיגה .קסניממ מ"ק 30 קחרמב ןכַָש ונלש הנחמה
 ויה תידוהיה הרטשמה תרזעבו ,םילּועמ םירשק ויה םידליה .וטיגהמ םישנא איצוהל םידלי
 ונרמש םגו תולועפל ונאצי .תחא הקלחמב ונייה ונתעברא ונחנא .וטיגהמ םידוהי םיאיצומ
 םוקמב וניהש אל ,קסנימל םוקמה תבריק תמחמ .שיא 200 לע הלעו לדג ונרפסמ .הנחמה לע
 -אל תורשע םג טלקש דודגל הנכסהו ,תיסחי ןטק היה רעיה .םימי השימחמ רתוי דחא
 םיריעצ 15 ול ונתיש העצהב ןירוז עיפוה זאו .דואמ תישחומ התיה םידליו םינקז ,םימחול
 שיא 120-כ זכיר ןירוז ,ןכאו .יקובילנ רעיל םידליהו םינקזה ,םישנה תא ריבעי אוהו קשנ םע
 יתחפשמ הנחמל סנכיהל הצר אל ריעצ םחול תרותבש ,יחאמ יתדרפנ .יקובילנ רעיל ונאציו
 .םחול-אל
 םשמ םיאיבמו םירפכל םיסנכנ םירבגה ויה ךרדב .לגרב ,תולילב קר ונכלה .ךרדל ונאצי
 .דמעמ ונקזחה ךא ,םשג דרי .דואמ השק היה עסמה .םילשובמ המדא-יחופת וא םחל .לכוא
 רחבנ ךרדהמ קחורמ םוקמ .יקובילנ רעיל ונעגה ,מ"ק 150 ונרבעש רחאל ,םימי העבש ץקמ
 לכ .תוצובק עבראל ונקלוח .חושא-יפנעמ םירוגמל םילהא םיקהל וניוטצנ .הנחמה תמקהל
 לכוא ישופיחל םיאצוי ויה םירבגה .עוציבל תולָטַמ םילבקמו רדסמל םיאצוי ונייה רקוב
 יתרמש ,הדליכ ,ינא .המדא-יחופת םיקש המכ וא חמק קש םירפכהמ םימעפל םיאיבמו
 ונל ושמיש תוחלצכ .םירפכב ונגשה םיריס .ףתושמ לכוא-רדח ונל היה .הנחמה ךותב
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 א ו הנחמ דקפמ
 . ) םינזיטרפה

 ןירוז םולש
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 ןכו .ףתושמה חבטמל לכה רוסמל םיכירצ ויה לכוא תגשהל םיאצויה .םיברסנוק תואספוק
 ןפואב ןיינעתמ היה ןירוז .םיכרצנל ןירוז ידי-לע הקלּוחו ,תיפותיש התיה הלוכ הקפסאה םג
 .ומולש המ דחא לכ לאושו הנחמה תא רבוע היה .דחא לכב ישיא
 ש"ע הדיחיל הליחת םיעיגמ ,הרעיה ויה םיאצוי .רבגו ךלה וטיגהמ םיאצויה םרז
 םיריבעמ וקנמוחראפ ישנא ויה ,שיא 30-20 תב הצובק תצבקתמ התיהשכו ,וקנמוחראפ
 ונילא העיגה דחא םויו תוצובק תוצובק ונילא תועיגמ ולחה .יקובילנ רעיל ,ונילא םתוא
 .תחא תבב שיא 100 תב "יצובק
 ונלביקו תורפ המכ ונגשה .המדאה-יחופת ףוסיא ןמזב בטוה וננוזמ .רפתשה ילכלכה ונבצמ
 ונחנאו םיבוטר הטיחו ןופיש לש תורכינ תויומכ ונילא ועיגה ריצקה תנועב .רשב-תונמ
 .חמק לש יאלמ ונוניכהו שא יבג לע םיניערגה תא ונשביי
 הסינכל םיעופיש םע"רטמ 3 לש קמועב לודג רוב הרפח הקלחמ לכ .ןוכישה רופישב לחוה
 ורדּוס .ןשע תאצוהלו רּורוואל םיחתפ הבו ,רפע תוסוכמ תורוק לש התיה הרקתה .האיצילו
 .ונטשפתה אל ,םידגבב םינשי ונייה .תורופחמה ךותב ץע-תוטימ
 הכאלמ-יתב םיקהו םישנאל הקוסעת לע בושחל לחה ,המזיו ץרמ לעב םדא היהש ,ןירוז
 הכאלמ-תיב ,קסניממ םיאפור תווצ םע לודג םילוח-תיב ,הירלדנס ,חמק-תנחט :םינוש
 הכאלמה-יתב .קוסע היה שיא לכ .הרֶפתמ ,קינקנל תשורח-תיב ,תוצצפ רוציילו קשנ ןוקיתל
 .בחרמבש תינזיטרפה העונתה לכ תא םא יכ ,ונתוא קר אל ושמיש הלאה
 -בצמ .םידומילו הריש יברע וכרענ ,םירגובמל תוברת תולועפ ולחה .םידליל רפס-תיב חתפנ
 .דסח-םחל םילכואה םיליפט דוע ונניאו תלעות םיאיבמ ונאש ונשח ,רפתשה ונחור



 םייהטרָו לוטנא

 יתחפשמה הנחמב ןירוז םע

 הנחמב הטַמה-שאר היה םייהטרו ליטנא
 הצרא הלע .ןירוז םולש לש יתחפשמה ינזיטרפה

 .1956 תנשב

 זא הקלוח ,עודיכ .ץפלוטסל יתעגהו יתחרב 1939 תנשב םינמרגה ידי-לע השרו שוביכ ירחא
 היצילג ,היסֶלופ ,ןילהוו :ןילופ לש רֶפסהתוזוחמו ,תיטיבוסה היסור ןיבל הינמרג ןיב ןילופ
 תודהי םע הנושארה יתשיגפ וז התיה .היסורל וחפוס קוטסילאיב-הנליו זוחמו תיחרזמה
 םידוהי דוחיב ,םיבר םייטיבוס םידוהי .תיטיבוסה היסורמ ןהו רבעשל ןילופמ ןה ,היסורוליב
 .םינוש םידיקפת יאשונכ ,תיסורה הרדגהה יפל ,"םיררחושמה םיחטש"ל ועיגה ,קסניממ
 ןמיס היה אל ,תאז םעו .היסורב זא תחנור התיה אל תוימשיטנא .תניינעמ השיגפ תאז התיה
 רבדל ועדיו וניבהש םיסור הלא ויה .קהבומ ידוהי םתוח האשנש תירוביצ תוליעפל רכזו
 רשאב ,ענמנה ןמ הז היה ףא יטיבוסה רטשמבו ,ידוהיה םאצומל ושחכתה אל םה .שידיי
 םע רשק םוש םהל היה אלש אלא ,"ידוהי" םואלה ףיעסב םשרנ תויטיבוסה תודועתב
 ,קסנימב שידייב ןותע עיפוה םא .םיידוהי םיימואל םייונאמ ,תידוהי תוברת ,תידוהי תרוסמ
 .יללכ-יסור היה ונכות ירה
 םהב היה אל ךא ."םיררחושמה םיחטש"ב שידייב רפס-יתב םיקהל הסינ יטיבוסה ןוטלשה
 רפס-תיב לַעופב הז היה .תידוהי תורפס אלו תידוהי הירוטסיה ודמיל אל .ידוהי ןכות לכ
 םה ךכ םא :ונעט םירוהה .שידיי התיה וב דומילה תפשש ,תיסור םידומיל-תינכֶת םע ,יסור
 ודמליש בטומ ?תואטיסרבינואל הסינכה תא ונידלי לע תושקהל ונילע המל ,םירבדה ינפ
 םידימלתה רפסמ לבא .הזכ רפס-תיבב הרומכ יתשמיש 1940 תנשב .יללכ-יסור רפס-תיבב
 .תחפו ךלה
 ,םינמרגה ידי-לע השובכה ןילופמ םיטילפל ,ונל .שדחה רטשמל תולגתסהה תייעב הררועתה
 םידוהיה לבא .הרירב ונל התיה אל .הילא ונלגתסהו הדובע ונלביק .תיסחי לק רבדה היה
 תדובעב בלתשהלו םהיקוסיע תא בוזעל וצלאנ ,הכאלמה-ילעבו םינוונחה ,םיימוקמה
 אל תימשר תוימשיטנא םנמא .תוערפ ינפמ ודחפ ןכ .(הדובע-תוצובק) םילטרא וא תודיקפ
 .םימורגופל וששחו ,םיסורוליבה ברקב תשרשומ התיה םידוהיל האנשה לבא ,תמייק התיה
 .םילאוג לאכ םינמרגל וכיחש ץפלוטסב םידוהי ויה
 לש גרוהל האצוה :ןודזה ישעמב וליחתה דימו ,22.6.1941-ב ץפלוטסל וסנכנ םינמרגה
 ליגמ םירבגה לכ םושיר ,בוהצה יאלטה תריזג ,היסולכואה לע דחפ תלטה םשל רפסמ םישנא
 הדובעל היפכ"יסויג ,"םינרדסה תוריש"ו טארנדויה תמקה ,הדובעל האיציל 65 דע 4
 .וטיגה תמקה ,'וכו קסנימב וא 'ץיבונאראבב
 תוריזג תא ןתַמל התיה םתנווכ .םידבוכמו םיבושח םידוהי טארנדויל וסנכנ הלחתהב
 תידוהיה היסולכואה םעז תא וררועו םינמרגה תודוקפ תא םייקל וצלאנ םה לבא ,םינמרגה
 תוריש"ל רבעו טארנדויה ידימ ןוטלשה טמשנ טאל-טאל .הלועפ-יפתשמכ םדגנכ
 .םייחב וראשיי םינמרגל םתרזע תרומת יכ וויקש ןותחתה םלועה ישנא ויה הלא ."םינרדסה
 ידירש הלא ויה .תורעיב תינזיטרפה העונתה לע תועידי וטיגל וננתסה 1942 תישארב רבכ
 תומחול תוינזיטרפ תוצובק ונגראתה םכותמ .תורעיב וראשנש גוסנה םודאה אבצה
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 םירפכב תוטשופ ויהש ,תויארפ תוינזיטרפ תוצובק םג ויה םכותבו .הרכה ילעב ,םינמרגב
 .ןוזמ תומירחמו
 היה רורב .החירבה תא המלב וטיגב םיראשנל תוירחאה לבא .תורעיל חורבל היה השק אל
 ונעדיש ףא .וטיגה יבשוי לכמ וערפיי םה זאו ,םינמרגל רבדה הלגתי םיימוימויה םירדסמבש
 רוציקל תוירחאה תא ךילע לבקל לכות ךיאו .הילכל דעומה תא ונעדי אל ,היִלכ ונפוס יכ
 ? הלואגה אובתו תיזחב יוניש בורקב ללוחתי ילוא ,עדוי ימו ?וטיגב םישנא יפלא לש םהימי
 םינמרגל בר קזנ םורגל ,תיזכרמ הנחת התיה ץפלוטסב ,תבכרב לּבַחל ישוק היה אל ןכ
 לש תילאטוט הדמשה ,לכ תישאר ,הנייהת הלבחה תואצותש היה רורב לבא .רעיל קלתסהלו
 יכ היה רורב רשאכ ,הנושארה היצקאה םע קר הלחה רעיל החירבה םנמאו .ולוכ וטיגה
 .דוע דיספהל המ ןיאו הדמשהב לחוה
 דוקיפ :תיאבצ תנוכתמב היסורוליב בחרמב תינזיטרפה העונתה הנגראתה 1942-43 ףרוחב
 500-4007כ הנמש דודגה היה יסיסבה ןוגראה .'וכו ריואה ךרד הבקסומ םע םירשק ,ןוילע
 היה וב ,םיוסמ רוזיא לע דקפוה דודג לכ .תותיכו תוקלחמ ,תוגולפל קלוחמ היה אוה .שיא
 .ויכרצל ןוזמ ורוזאבש םיניועה םירפכב םירחמ ןכו םינמרגב המיחלה תולועפ תא עצבמ
 ;תויאבצה תולועפה לכ עוציבל יארחאה ,יאבצה דקפמה :הישילש הדמע דודגה שארב
 לע דקפמה ,ןיעידומה שיאו ;הרבסהה תולועפלו תוינידמל יארחאה ,יטילופה רסימוקה
 .דודגבש ןוחטבה יניינע לכ לעו לוגירהו םירייסה תוגולפ
 התיה הב םג .הפנ לע תדקפומ התיה וזו ,(הביטח) הדגירב םפוריצב וויה םידחא םידודג
 המיחלה לע תדקפומ התיהש הדגוא ןפוריצב וויה תודגירבה .שארב תדמועה הישילש
 לרנגה דמע השארב .היסורוליב בחרמ לכ לש הנוילעה הדקפמה -- םלוכ לעו ,זוחמב
 ויה ןכ .'ץיבונאראב זוחמב הגלפמה ריכזמכ ןהיכ המחלמה ינפלש ,(בשינר'ַצ) ןוטאלפ
 .יאבצה ןוגראל ץוחמ ,םינזיטרפ לש תויארפ תוצובק המכ דוע היסורוליב תורעיב
 קסנימ תואטיגל טרפ ,1942-43 ףרוחב היסורוליב בחרמב תואטיגה לכ ולסוח ,עודיכ
 ,תואטיגב הדמשהה תלחתה םע .1943 רבוטקואב אב יפוסה םלוסיחש ,'ץיבונאראבו
 ויה םירובס .רעיב םידוהיה תבזכא התיה הלודג המו .םינזיטרפל ,תורעיל החירבה הליחתה
 םהמ ודדשש ,תויארפ תוינזיטרפ תוגולפב ולקתנ הנהו ,תודפה םהל האב רעיל םעיגה םעש
 םתֶא םיאיבמ םידוהיה יכ העומשה החוור .םתוא וחצר םג םימעפלו ואיבהש המ לכ תא
 תוצובקב םידוהיה ולקתנשכ םג .ללשה לע וטע םינזיטרפהש הַמיִת ןיאו ,תורעיל תורצוא
 הגאדה ,המיחלה יאנתב ,םהילע התיה השק .םלבקל וללה וחמש אל ,תונגרואמ תוינזיטרפ
 .המיחל-תולועפ עצבל עירפהש דרטמ םימחול-אלה וויה ןכ .םימחול-אל ,ףטו םינקז ,םישנל
 תויולקתיהל םרג הזו ,םידוצמ םהילע וכרע ,תורעיל םיחרוב םידוהיה יכ ועדי םינמרגה
 .ןונכתל ץוחמ םינמרגב
 הדוקפ התיה ןכש ,תאזה היעבל רֶע היה אוה .ןוטאלפל ,הנוילעה הדקפמל דע העיגה הקעצה
 בלשל ותלוכיבש לככ השע אוה .הנכסב םינותנה םייטיבוס םיחרזא ליצהל ןילאטס לש
 לש יתחפשמ הנחמ תמקה לש העצהב ןירוז וילא אב זא .תוינזיטרפה תודיחיב םידוהי
 .הרזעה אולמ תא ןירוזל שיגהו ,ןורתפ ךכב האר ןוטאלפ .םידוהי
 .םינזיטרפ תגולפ דקפמ ,רעיל וחרבש תרתחמה ישנאמ ,קסנימ-שיא היה אוה ?ןירוז היה ימ
 תוגיהנמ תונוכת לעב לבא ,תילמרופ הלכשה אלל ,ועוצקמ יפל רגנ ,טושפ שיא הז היה
 ולביק םלוכו םודאה אבצה לש םינרס-יבר ולש הנחמב ויה .רעיה יאנתב ןיוטיבל ואבש
 המ לכב ,ןוטאלפ יניעב ןכו ,יתחפשמה הנחמב הנוילעה תוכמסה היה אוה .ותורמ תא םהילע
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 תלצה ףידעה אוה ךא ,תינזיטרפה העונתב הלודגל עיגהל היה לנכי .םידוהי תלצהל עגונש
 .םידוהי תלצהל םינותנ ויצמאמ לכש םח בל לעב ידוהי הז היה .תישיא הריירק לע םידוהי
 .ןירוז הנחמ לא ,רעיל ינא ףא יתעגה ,ינלופה אבצל ולבקתנ אלו זא וחדנ ירבחש רחאמ
 ישילשה ,הגלפמה שיא ,קסניממ ידוהי ,ןמלגיב -- יטילופה רסימוקה ,ןירוז היה דקפמה
 הטַמה-שארל יתינמתנ ינא וליאו .ןיעידומ-ןיצק דיקפתב קסניממ ידוהי טנגילטניא היה
 .דודגב תטלשה היעיברה התיה וז .ןירוז לש ודודגב
 םידיקפתל דודג הז היה .ישיא קשנ םע םיריעצ 40-30 לש הצובק התיה דודגה לש ותישאר
 שיא םינומשכ ,תחא הגולפ דודגב התיה .ןוטאלפ לש הדקפמל תורישי ףופכ היהש םידחוימ
 .הנחמה לכל ןוזמ תקפסא לש דיקפתה ןכו אדירג םייאבצ םידיקפת הל ויהש ,דקפמ םע
 םיניוע םירפכב ןוזמ םירחהל ול רתומ ובש םיוסמ חטש דודגל הצקוה ?דציכ ןוזמ תקפסא
 וא רפכה ישנא םע המיחל ידכ ךות העצוב תאז המרחהש וילאמ ןבומ .תינזיטרפה העונתל
 ,םינלבח לש תונטק תוצובק המכ ויה וז תמחול הגולפמ ץוח .תיסורוליבה הרטשמה ישנא
 ידי-לע .הנושאר הגרדממ תיאבצ הלועפ התיה וז .תבכרה-יספבו תבכרה תונחתב הלבחל
 םג ויה תובכרב תולבחה .'וכו הקפסא ,תשומחת םע םינמרג תואמ םילסחמ ויה תבכרב הלבח
 לכ לש הרבעה םינגראמ ונייה ,תבכרה תא ושטנ וא ,םינמרגה וגרהנש רחאל .הקפסא רוקמ
 ויה הלא .הינפמשו םיחבושמ תוניי םג תובכרב ואצמ םימעפל .הרבעהל תנתינה הקפסאה
 .םימחולה
 -ספאב הבישימ ,היצזילרומד תנכס םהל התיה היופצ ?ושע המ הנחמה ישנא רתי וליאו
 לכ תא ןגריא ןירוז .תוליפטב םמישאהל םילולע םינזיטרפה ויה ןכו .רעיה ךותב השעמ
 ןייטש תיטנצודה הדמע ושארבש ,לודג יזכרמ םילוח-תיב םיקה אוה .תינרצי הדובעב הנחמה
 הקלחמו תימינפ הקלחמ ,תיגרוריכ הקלחמ :תוטימ תורשע וב ויה .תויחאו םיאפור לגס םע
 .תינזיטרפה העונתה לכ תא תריש הז םילוח-תיב .תיגולוקינג
 ןוקיתל ,תורלדנסל הכאלמ-תיב :תינזיטרפה העונתה תורישל םינוש הכאלמ-יתב ומקוה
 היה ינזיטרפ דודג לכל .קינקנל תשורח-תיב ,הלודג היפאמ ,תושדח םיילענ תריפתלו םיילענ
 םיחמומ וב ואצמנ .ונלש הנחמל םיריזחו תורפ םיאיבמ ויה .םיריזח םגו לודג רקב רדע
 תנכהל הכאלמ-תיב םקוה .ןירוז הנחמ תרצותמ קינקנ ולכא הביבסה לכבו קינקנ תנכהל
 היה לודג המ .ונוקיתו קשנ תנכה ןכו ,הכלהכ תולעופ לבא ,תויביטימירפ םנמא ,תוצצפ
 םירבדה לכ תא ועציב םידיב קר ,תונוכמ אלל .רעי יאנתב םישנאה לש האצמהה רשוכ
 .הלאה
 םידוהי םירומ ובו תותיכ המכ לש רפס-תיב םקוה .םינוש םיליגב םידלי 70-כ הנחמב ויה
 םיסרוק ומקוה .שידיי וב ודמיל ןכ .יסור רפס-תיב תינכתכ התיה םידומילה תינכת .קסניממ
 ןּווינה ענמנ ךכ .הנמיה רוטפ שיא היה אל ,הדובעב קוסע היה הנחמב שיא לכ .םירגובמל

 .םימחול-יתלבה ןירוז לש הנחמה יבשוימ

 תרוסמ לכמ קוחירה יאנתבו רעיה יאנתבש ןבומ .םיידוהי םיגח גוחל ולחה ןירוז לש הנחמב
 םינייצמ ,םיפסאתמ ויה אלא ,םידוהיה גהנמכ גחה גוחנ אל היסורוליב ידוהי לש תידוהי
 .םיריש םירשו בצמה לע ח"וד םירסומ ,רתוי חבושמ לכאמ םילכוא ויה םויב וב ,גח והזש

 .הנחמב רקיע-לכ ער היה אל ןוזמה ,בגא

 אוהו ןירוזל יתעגהשכ ?דודגב הטמ-שאר תויהל ,יאבצ ןויסנ יל היה אלש ,ינא יתעגה ךיא

 דע הז דיקפתב יתישע םנמאו ,הטָמה-שארל יתוא הנימ ,יטנגילטניא םדא ינאש האר
 .רורחשל



 ןוסדיוד המורפ-הרובד

 הנָה דעו זָאמ

 .1912-ב הדלונ ןוסדיוד המורפ-הרובד
 .דודשאב תבשוי .1959-ב הצרא התלע
 .ןהכ דוד י"ע הנייאור

 .יאשחב ותכאלמב קסע ,1928 תנש דע ,יטיבוסה ןוטלשה ימיב .להומו טחוש היה יבא
 הדובעל רבעו וז ותכאלמ תא ןיטולחל שטנ ,תונוטלשה דצמ תושיגנה ורבגשכ ,ןכ-ירחא
 ידכ ,רעי רָטְקֶה 6 לש חטש ,"טָאזֶא" לש וכּוויתב ,1928-ב הלשממהמ ונלביק .תואלקחב
 רטמוליק 8-כ ,הקבוראמוק רוורפ ירוחאמ הז היה .יאלקח קשמ םיקהלו רעיה תא אָרָבל

 ."הוקתה" :ונל ןתינ םשו ,תואלקחל ורבעש תוידוהי תוחפשמ רשעכ םש ונייה .ריעהמ
 םיקשמה .איהה תעב עקרקה לע ובשיתהש קסנימב םידוהי לש תוחפשמ-יזוכיר ינש דוע ויה
 ידידלע ופדרנש תוחפשמל םינב ויה הלא .התמדא תקלח תא הדביע החפשמ לכ ,םייטרפ ויה
 הסנרפ-רוקמ אוצמלו ןוטלשה תופידרמ לצניהל ידכ םיאלקחל וכפהו יטיבוסה ןוטלשה
 .םמצעל
 תשיכרל תיפסכ הכימתב ןכו ,הלשממה תאמ עקרקה תגשהב האטבתה "טָאזָא" לש הכימתה
 תימצעה הדובעה .םיסוסב ונייה םישרוח .תויאלקח תונוכמ ונל ויה אל .הדובע-תומהבו םילכ
 .םיריכש םילעופ קיסעהל היה רוסא .הבוח התיה
 .בלח-קשמ תמקה היה ,רעיה אּוריבל ץוחמ ,םוקמל ונעגהשכ ונישעש ןושארה רבדה
 בלחה תא .םויל בלח רטיל 15-כ תחא לכ ונתנש ,תובלוח תורפ שולש ונל ויה "הוקתה"ב
 תרכומו בלח לש םידכ ינש םע הריעה לגרב תאצוי יתייה םוי"םוי .ריעב םירכומ ונייה
 ונייה םחל .מ"ק 20 היה רוזחו ךולה קחרמה .םיראטאטה בוחרב ונלש םיעובק תוחוקלל
 רבכ וגהנוה איהה תעב .רתוי לוזב םיכרצמה תא ונלביק םש ,םירכיאל תדחוימ תונחב םינוק
 ויה תונושארה םינשבש םושמ םחל ונייה םינוק .ןוזמ-יכרצמ ונלביק םהיפלו ןוזמ-יסיטרכ
 ּולָע ,דוביעו לוביז ידידלע עקרקה תא ונחבשהשכ ,ןכמ רחאל .דואמ םימועז ונתמדא ילובי
 .תימצע תכורצתל ונערזש תוקריו ונלשמ המדא-יחופת ,ונלשמ םחל ונל ויה רבכו ונילובי םג
 .דדומל רזועכ ,קשמל ץוחמ הדובעל תאצל אבא ץלאנ ,לוביה תלבקל דע החפשמה םויקל
 וידיו ,הישות-בר ידוהי היה ילש אבא .הלגעו סוס םע הלבוה תדובעל אצוי אבא היה ףרוחב
 .הכאלמ לכל תונמואמ
 הריעצה .האשינ םשו ריעב הדבעו תונסקנפ הדמל הריכבה .תונב שולש ויה ונלש החפשמב
 יתייה .ידומילב יתכשמה אל ,1928 תנשב רפסה-תיב תא יתרמגש רחאל ,ינאו ,הרומ התיה
 הדובעו ,החפשמב ויה אל םינבש רחאמ .קשמב יתדבעו ,החפשמב רתויב הנוסחהו האירבה
 ןיקתה אבא .לודג לול םג ונל היה .המדאה תא ונמצע תוחוכב ונדביע ,הרוסא התיה הריכש
 .הריכמל םיציב ונל ויהו ,םישקה ףרוחה ימיב םג תופועה ןוכישל םיאתהש לול
 דעוימ חטשהש םושמ ,םוקמה תא בוזעל וניווטצנ ,"הוקתה"ב תובוט םינש עברא ץקמ
 הז בוחרב .םיראטאטה בוחרב ונבשיתה .ריעל רובעלו לכה רוכמל ונצלאנ .םייאבצ םיכרצל
 .ונלש תורפה תא םש קיזחהל ונלוכיו ,םיתבה די-לע תורצח ויה
 ךכב קר .שידייב התיה וב הארוהה תפשש 17 'סמ רפסה-תיבב דומיל-תונש עבש יתרמג ינא
 ,תידוהי הירוטסיה ונדמל אל ונרפס-תיבב םג .יסורה יללכה רפסה-תיבמ ונרפס-תיב לדבנ
 .המודכו ןיזייר ,ץרפ :שידיי תורפס ונדמל תאז תמועל .תיללכ הירוטסיה אלא
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 ךכ .יאשחב לכה השעו ותוריהז תא אבא ריבגה ,תווצמ-ירמוש לש םירסאמה וליחתהשכ
 ,שוריגל ןודינ אוה .ותודימאו ותוקידא ללגב קר ,אבא לש ושפנ"דידי ,ןידלוג ריאמ רסאנ
 .ומלענ ויתובקעו
 ונרבעשכ ."ףיוה-לוש" ,תסנכה-יתב רצחבש ןטקה שרדמה-תיבב ללפתמ היה אבא
 .ונירוגמ-םוקממ מ"ק 5 ךלהמ ,הקבוראמוק תנוכשבש תסנכה-תיבב ללפתמ היה ,"הוקתה"ל
 הקבוראמוקב ויה .הנוכשה יבשות םידוהיה ןכו םש םיללפתמ ויה "הוקתה'ב םיבשיתמה לכ
 -יתב תעקפהב לחוה ןכמ רחאל .עירפמ ןיאב םידוהי םש וללפתה הליחתו ,תסנכ-יתב המכ
 שרדמה-תיבו רקה תסנכה-תיב קר וראשנ ריעב "ףיוה-לוש"ה רצח לכמ .םתסירהבו תסנכה
 .1933/34 תונשב דוע וסרה לודגה שרדמה-תיב תא .ןטקה
 ,םיעבש ינב ,םינקז םידוהי 15-כ ,1941 תנשב המחלמה ץורפ דע ,ובשי ןטקה שרדמה-תיבב
 הרות-ידמולב ךומתל הצרש ימ לכ .ריעה ינב תומורת לע היה םמויק .הרותב וקסעו םינומש
 .םינקזל תומורתה תא קלחמ היה הלהו ,םרותו יאבגה לא אב היה
 ןשיה תיבל ורזח הריעצה תבהו םירוהה .הריעה ונרזח ,"הוקתה" תא בוזעל ונצלאנש רחאל
 שרדמה-תיבב ונכרע ילש תיאשחה הפוחה תא .19327ב יתאשינ ינאו ,ונשוכר היהש ונלש
 םג תאז םעו .יאשחב תופוח דימעהל םיגהונ םידוהיה ויה תונוטלשה דחפמ .םימ-יבאוש לש
 התיהש ,היפאמב דבע ילעב .ןישוריגו ןיאושינ םושירל יתלשממה דרשמה ,ס"גאזב ומשרנ
 ויה הז לעפמל .קסנימ יבשות לכל םחל קפיסש ,היפאל יתלשממ קנע-לעפמ השעמל
 הגימָאנ תובוחר ןיב ןכש לעפמה .תוגוע רוצייב רקיעב וקסעש תונטק תויפאמ תופנוסמ
 תא וריבעהו ,ביבסמ םינטקה םיתבה לכ תא וסרה לעפמה תמקה ךרוצל .היאקסבוקארו
 ,םיצעב התיה הקסהה .היפאהו השילה ,תנכוממ התיה םש הדובעה .תורחא תורידל םיריידה
 םירסנמ ,תורעיב םיצע םיתרוכ ויה םילעופ תוצובק .קסנימ תוביבסב ריבכמל ויהש
 .היפאמל םירוזגה םיצעה תא םיקפסמו
 םינוק ונייה .ןהב קיזחהל ונכשמהש תורפל טרפ ,תוטורפב לכה ונרכמ ונקשמ תא ונלסיחשכ
 המדא-יחופת תופילק םינוק ונייה ךכל ףסונ .הפסוכו ןיבוס ןכו אופסמ םיביטרפואוקב
 ובריה םישנאה .המדא-יחופת לש תופילק תופסוא ויהש ,תיבה-תולעבמ ןכו תודעסמהמ
 -יסיטרכ יפל בוציק אלל ,תישפח התיה ותריכמש ידיחיה ןוזמה-ךרצמ ,המדא-יחופת לוכאל
 .רכממל תופילק קש יצח עובש ךשמב ףוסאל התיה הלוכי הליגר תיב-תלעבו ,ןוזמ
 לגע יאשחב טחוש אבא היה םימעפ .הטעמ הסנכה ונל התיה וניתורפ לש בלחה תריכממ
 וא ,הפירט-רשב קר הקפיס תינוריעה הטחשמה ירהש ,תווצמ-ירמוש םידוהיל ורשב רכומו
 .הרשכ הטיחשל םהיתבל אבא תא יאשחב םינימזמ ויה םידוהיש

 בהז-תועבטמ הטילפל םהל וראשנש ,םידימא םידוהי קסנימב דוע ויה םישולשה תונשב
 תויטרפ םידיב בהז תקזחה .םיראלודו בהז לש רכממו הינקב יאשחב וקסעו ,יאלוקינ ימימ
 תואמ שמחכ ויה יבאל .ותקזחהב םידושחה לע תופידרב וחתפ תונוטלשהו ,הרוסא התיה
 .ותוחא ידיב ןדיקפה אלא ,ותיבב תוריהז ימעטמ םקיזחה אל אוה לבא ,בהז-תועבטמב לבור
 ןמ ,ןייטשטור ומשו קודא שיא ,"קיבשלוב" תשורחה-תיב להנמ ןגסל האושנ התיה איה
 ,ותוקידאמ ןיע ומילעה תונוטלשה .םיניבל רוצייל םילעפמ ילעב רבעשל ויהש םינייטשטורה
 דוביעל יקסרוב-תיב היה "קיבשלוב" תשורחה-תיב .ועוצקמב לודג החמומ היה אוה יכ
 .םילעופ תואמ קיסעהו תורוע
 ורסא ,בהז ואצמ אלשכו שופיח וכרע ,תושְרה יחולש ונתיבל ואב 1932 ראורבפב דחא םוי
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 ,םשו היאקסראדולוו בוחרב וא"פגל ונואיבה .ילעב תאו יתוא ורסא עובש רובעכ .אבא תא
 ינש תאו יתנתוחו ינתוח תא ,אתבסו אבס תא םג וניאר ,וא"פגה ןינבל הסינכה תוגרדמ לע
 ינתוח .ילעב תאו יתוא וררחיש תוריקח ימי ינש רחאל .תועגיימ תוריקח ולחה .ידוד
 תונוטלשל לכה ורסמ ,הקירמאמ םינבהמ ולביקש םירלוד םגו בהז םהל היהש ,יתנתוחו
 הריקחה ייוניעב ודמע ,םימי שדוחכ םירוצע ויה ,הלעמו םיעבש ינב ,אתבסו אבס .וררחושו
 .םתושרבש בהזה תא ורסמ אלו
 .םבהז תא ורסמ אלו תוריקחה ייוניעב ודמעש םידוהיה ויה םיבר
 .ןוזמ תוליבח ול ריבעהל ונלוכי אל ,אוה הפיא ונעדי אל .םישדוח השיש אלכב קזחוה אבא
 .בערמ חופנ היה ,ונילא רזחשכ
 -שולח םדא היה אוה .יקסרובה תיב לש להנמה ןגסכ ,אבא לש וסיג ,דודה תא ורסא ףוסבל
 :הדוה םימי המכ רחאל אוהו .ותשא ירוה ,אתבסו אבס םע דחי רגו ,יפוא
 .יסיגל םגו ,בהז שי ינתוחל לבא ,םולכ אלו יל ןיא ילשמ --
 :אתבסל רמאו וא"פג ינכוס םע התיבה אב אוה
 .ותואיצמ לע יתעדוה ,בהזה תא ירסמ ,יתנתוח --
 ,אבאו .יקסרובה-תיבב ותדובעל רזחו ררחוש דודה .אבא לשו הלש ,לכה תא הרסמ אתבסו
 .רהוסה-תיבב תונעתהלו תבשל ףיסוה ,ןוטלשה ידיל לפנו הלגתנ רבכ ובהז יכ זא עדי אלש
 תונוטלשה וחתפ םהה םימיב ?םידוהיה תושרבש בהזה ירחא םיקיבשלובה וקחתה ךיא
 וא בהז תרומת גישהל היה רשפא ןהבש (ל"וח-ישנא םע רחס) "ןיסגרוט" םשב תויונח
 .םינדיעו ןדיע הז יללכה קושב וארנ אלש םיכרצמ ראשו רכוס ,ןבל חמק :בוט לכמ םירלוד
 תיפסכ הכימת םהמ ושקביש ,תירבה-תוצראב םיבורק םהל שיש םידוהי ודדוע תונוטלשה
 ימיב בוט והשמל התלכ םשפנ םג ,בהז םהל היה לבא ,םיבורק םהל ויה אלש הלא .םירלודב
 ,תוארתפידב םשרנ הנוקו הנוק לכ לבא .ושקיבש לכ םהל ורכמ םשו "ןיסגרוט"ל ונפ .בערה
 .םירלודו בהז םתושרבש ,םידוהיה ירחא םיקיבשלובה וקחתה ךכו

 םוקמב ,הגימָאנו היאקסבוקאר תובוחרה ןרקב ןכָשש ידוהי ןוינכטילופ הרמג הריעצה יתוחא
 הידומיל רמגב .תינוכית הלכשה וידימלתל הנקיה הז ןוינכט ."הרות-דומלת"ה היה וב
 ןכמ רחאלו םייתנש םש הדמיל .'ץיבוחופ הרייעב שידייב רפס-תיבב הרומכ דובעל החלשנ
 רפס-יתבל .12 'סמ יללכ-יסור רפס-תיבב ,היאושינל דע ,תחא הנש התרוהו קסנימל הרבע
 ךא ,היפארגואיג וא הקיטמיתמ ןוגכ ,םיילאיר תועוצקמ ודמילש םירומ רובעל ולכי םייסור
 ,םייללכ רפס-יתבב דמלל ךישמהל םהל ןתינ אל תידוהי תורפס וא הירוטסיה ודמילש םירומ
 .םירחא תועוצקמל רובעל וצלאנ ,שידייב רפסה-יתב לוסיח םע ,םהו
 תונש עבש לש הליחת ,שידייב רפס-יתב 3-2 קסנימ םימייק ויה תונושארה םירשעה תונשב
 םייסור םייללכ רפס-יתבב םג ודמל םידוהי םידימלת .דומיל תונש רשע לש ןכ-ירחאו ,דומיל
 .הלבגה םוש אלל ,םייסורוליב וא
 יתלשממ תשורח-תיבב הליל-רמוש תרשמ אבא לביק ,רהוסה תיבמ ררחושש רחאל
 -תיב רצחב ונרג ונא .ונירוגמ-םוקמל ךומס הז היה .ןייטשפא לש -- רבעשל ,םיטיפטל
 רחאל .ןמטייח םוחנ 'ר ברכ ןהיכ םש ,יקסנֶסְרקסּוו תטמיסב ,םירטוטרמסה לש תסנכה
 למ דוע אל .יטיבוסה ןוטלשה םע תושגנתהמ ענמיהל אבא טילחה רהוסה-תיבמ ורורחש
 לרוגל יתששח יכ ,םישדוח העברא ליג דע ותוא יתלמ אל ירוכב ינב דלונשכ .יאשחב םידלי
 ןישלהל ויה םילולע ,לומינ יכ םילגמ ויה ּולו ,דלונה ךרב םילכתסמו םיאב ויה םינכש .אבא
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 ,וניבא םהרבא לש ותירבב יאשחב ותוא ונסנכה םישדוח העברא רחאל ךא .תונוטלשה ינפב
 .הלימ-תירב וכרעי הזכ ליגב דליל יכ םתעדב ולעה אל םינכשה יכ
 הדובע .הרוחס ןייממכ "השבלהלו הלענהל טסְרט" לש ןסחמב הדובע אבא לביק ןכמ רחאל
 ןייטצה אבא .רקצורא לאומש ,ןוגרומסמ ידוהי ,טסרטה להנמ ,ודידי תוכזב אבא לביק וז
 ,חבושמ ןיממ םילענ רכומ היה הז "טסרט" .וילע םינוממה תאמ ןוצר קיפהו הדובעב
 הדימע ירחא לבקל היה רשפא םיביטרפואוקב .גוזל לבור םייתאמל דע עיגמ היה ןריחמש
 היסורוליב חופיס רחאל ,1939 תנשב .גוזה לבור םישולשב תוטושפ םיילענ רותב תכשוממ
 ,הדילב םיילענל תשורחה-תיבב ורצויש תוחבושמ םיילענ טסְרטב ורכמנ ,תיברעמה
 דובעל ךישמה אבא .שדוחל לבור 700-6007ל העיגה אבא לש ותרוכשמ .הנליו זוחמ
 .ינמרגה שוביכל דע הז הדובע-םוקמב
 העמשנשכ .םיירוביצ תומוקמב וא בוחרב שידיי רבדל ונלדח תורחואמה םישולשה תונשב
 רפסה-יתב ...םהרבא ,םהרבא :םיגלגלמ םייוגה וליחתה דימ ,יבמופב שידייב החיש
 ונייה תיבב .תיסחי לק םידליל היה תיסורל רבעמה .םייסורל הליל-ןב וכפהנ םיידוהיה
 ,היאקסבוקאר בוחרב ץרפ ל"י םש-לע תידוהי הירפס ריעב הראשנ ןיידעו .שידיי םירבדמ
 .שידייב האירקל םירפס לואשל יתייה תגהונ םש
 בוחרב זא ונרגש ,ונחנא םג .קסנימל ןילופמ םיטילפ עיגהל ולחה 1939 תנשב
 ,הליוח ןיעכ התיהש ,תחוּורמה ונתרידל ונלביק ,לבויה-רכיכ תוביבסב ,היאקסבאלסאז
 םיחתפה לע רזחל םיגהונ ויה םיטילפה .תורפות ןהיתש ,התבו םא ,'זדולמ תידוהי החפשמ
 םידוהי ויה .םינמרגה תועווז לע ונל ורפיס םה .ונילא ועיגה ךכו ,םירוגמ-םוקמל לואשלו
 ,תיסחי חונ היהש ,1918 תנשב קסנימ לש ינמרגה שוביכה תא דוע ורכז יכ ,ונימאה אלש
 .אכדמה יטיבוסה ןוטלשה לע ףידע אוהש ובשחו

 .ריעהמ החירבה הלחה .ריואה ןמ תוצצפהה ולחה דימ ,22.6.1941 םויב המחלמה הצרפשכ
 .ןתושרב ויהש תוינוכמב תשלובהו ןוטלשה ישנא וחרב םינושארה .היה אל רדוסמ יוניפ
 םודאה אבצה לש וחוכב ונימאה םישנאה .חורבל אל בוטולומ לש האירק הרדוש וידארב
 םינמרגה יכ תעדל םישנאה וחכונ הרהמ-דע ךא .הרהמב דמשוי ינמרגה אנושה יכ ורעישו
 לבא ,בוסירוב ןוויכל תובכר לע ולע .תוצצפההמ לכ-םדוק חורבל ולחהו ,םישבוכו םימדקתמ
 ,המחלמל יעיברה םויב בוסירוב ןוויכל ונחרב ונחנא םג .ינמרג התיחנ-ליח ידי-לע ורזחוה
 םיסוס ינש חקל ילעב .זוזל התצר אלש אתבסו ןכ-ינפל רטפנש אבס דבלמ ונתחפשמ לכ
 מ"ק 18 קחרמב .ךרדל ונאציו ,םידליל ןוזמ תצק ונסמעה ,דבע הבש היפאמהמ הלגעו
 תוינוכמ ,תולגע שודג היה שיבכה .הרזחב ונינפו םיינמרגה םילייחה ונדעב ורצע קסניממ
 ירהש ,םירז םישנא הברה וב ונאצמ ונתיבל ונעגהשכ .הריעה וריזחה םלוכ תאו לגר-יכלוהו
 .תוצצפהב וסרהנו ופרשנ םיבר םיתב
 בוחרבש הרפואה די-לע בציתהל םיריעצה םירבגה לכ ווטצנ םינמרגה תסינכ םע דימ
 חטשב רהנה די-לע ,הקבולֶסָאול ךרדב טנומאדּולל םלוכ תא וריבעה .היאקסבורדנסכלא
 תסינכ םע דימ יכ ,םיסורוליב םירטושו םינמרג ידיב התיה םהילע הרימשה .ליתב רדוגמ
 םש םתוא וקיזחה .םירוחש ויה םהידמ .הרטשמל םיבר םיסורוליב ובדנתה ריעל םינמרגה
 לכ .םירוצעה ןיב היה ילעב םג .םימ אללו לכוא אלל םימשה תפיכ תחת תוממי שולש
 לכוא איבהל ונישרוה אל לבא ,םידוהי םגו םיסור םג ואלכנ הבש האלכמל וכלה םישנה
 תעשב .רחא םוקמל םתוא ריבעהל ולחה .םירבגה תא תוארל ונלוכי קוחרמ קר .םירוצעל
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 םישנאה לכ תא ירהש ,ילעב תעפוה לע הַמָּפ יסור ןכָש .התיבה רזחו ילעב קמחתה הרבעהה
 .ידזורד הנחמל וריבעה
 ופרשי ,םתוא וגרהי ,הנחמב ובציתה אלש םישנא ואצמיי םא יכ תועדומ ומסריפ םינמרגה
 ,ינב ,ךל :בציתיש ילעבב הציאה יתנתוח .החפשמה-ינב לכ תא גרוהל ואיצויו םהיתב תא
 .רבד לש ופוסב ךוררחשי ,ינב ָךֶל .וניתושפנ חפקל ונלוכ םילולע ךללגב
 םיינמרג םידמב יסור רטוש .הנחמה רעשל ונעגה ,הרזח ךרדב ילעב לא יתפרטצה ינא םג
 :יל רמא
 .דואמ רצ ,רצ רעשה היהי הרזחב ךא .בחר רעשה הסינכב ןאכ ?תכלוה תא ןאל --
 .הנחמל וליבוה םתוא םגו המחלמ-ייובש ףוסאל םינמרגה ולחה תרחמל .הנחמל סנכנ ילעב
 לכוא .םגאל ךומס היה הנחמה .םירוצעה רתיל םייובשה ןיבו ,םייוגל םידוהיה ןיב ודירפה
 הלילב .דימ הרונ -- םימ בואשלו םגאל תשגל הסינש ימ .םימ אל םגו םישנאל ןתינ אל
 םיאצויה ראשו ילעב .חרזא ,חא דועו ,המחלמ-יובש היהש ,ויחא תא הנחמב ילעב שגפ
 יסיג היה לוכי ךכל תודוה .הז בג לע הז ,םינוילע םידגב תוגוז ינשב םישובל ויה הנחמל
 יופצ המחלמ-יובשכש רבס יכ ,םייחרזא םידגבב םייאבצה וידמ תא ףילחהל המחלמה-יובש
 .רתוי הלודג הנכסל אוה
 ,םיסדנהמ :בציתהל םיישפחה תועוצקמה ילעב לכמ םינמרגה ושקיב םימי המכ רחאל
 םידמוע יכ ויה םירובס ,םיטנגילטניאכ ובצייתה םיבר םידוהי .םיאפור ,םירומ ,םיאנכט
 לע ולעוה םיטנגילטניאה .הריפח-יתא םהילעו תוינוכמ ודמע רבכ דצב םש .םתוא ררחשל
 דבלמ ולסוח םלוכ .ירָי תולוק ומיערה העש-יצח רובעכו ,המ-קחרמל ועסוה ,תוינוכמה
 .םיאפורה
 לאשו ןיצק יתוא רצע הסינכב .ילעב לא ,הנחמל יתכלהו החונמב תיבב תבשל יתלוכי אל
 .תכלוה ינא רוצעה ילעב לא יכ ול יתובישה .ינפ-תמגמל תיסורב יתוא
 .ןיצקה לואשל ךישמה -- ?היסור וא הידוהי תא --
 ,הורואב סוסו ,קשמו ,םינטק םידלי השולש תיבב יל שיו .יסור ילעבו ינא היסור יכ יתובישה
 םע הלועפ-ףתשמ ,דגוב יסור היהש ,ןיצקה .ילעב תא ררחשל יתשקב וינפל יתחטישו
 .ילעב ןכיה לאש ,םינמרגה
 דקפו דחא ינמרגל ארק אוה זאו .םייוגה םיזכורמ ויה וב םוקמה לע יתעבצה -- !םש --
 !הלעב תא ררחשו תאזה השאה םע ל :תינמרגב וילע
 .התיבה ונרזחו ילעבל יתארק .םייוגה ןכיהו םידוהיה םירוצעה ןכיה אצמתה אל ינמרגה
 םג םיברו וחצרנ םיבר .םימי השולש םש וקזחוה .רהוסה-תיבל ולבוה םידוהיה ראשו ויחַא
 .םהיתבל םירזוחה םע ונמנ יתחפשמ ינב .םיאפורו הכאלמ-ילעב ןוגכ ,םהיתבל וררחוש
 ץוחמ היה ונתיב וליאו וטיגב ללכנ אבא תיב .וטיגה םינמרגה תדוקפב םקוה הרהמ"דע
 הניגו ןג םע ,םידי-בחר היה ונתיב .וטיגה םוחתב היה ותיבש ,יוג םע ונפלחתה .ומוחתל
 העורז הניג םע וטיגב יוג לש הרידב אופיא ונרחב .ונתריד לע םיצפוקה םייוגה וברו ,הלודג
 םע םיתב לש וטיגב םידחא תובוחר ויה .ונתחפשמ ינב לכ ,ונלוכ םשל ונרבעו ,המדא-יחופת
 .תוניג

 .הנושארה היצקאה הללוחתנ רבכ ,וטיגל ונתסינכל םינושארה םימיב ,טסוגוא תיצחמב
 םינקזו םיריעצ ,םיבשו-םירבועה לכ תא ופטח ,תובוחרה תונרקב תויאשמ וביצה םינמרגה
 .םהיתובקע ומלענ זאמו ,ןא-יא םוליבוהו תויאשמה לע םתוא וסימעה ,לדבה אלל
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 גח םויב ךרעיתש הלודג היצקא לע ועירתה םידוהיה םירטושה ירבד לע וכמתסהש תועומש
 .תונילמ הנב ילעב םג .תונילמ תונבל וליחתה םידוהי .רבמבונב העבשב ,הכפהמה
 שאר ,יקסנאירבְרָס תא תישיא יתרכה .תובדנתהב םישנא וחפתסה תידוהיה הרטשמל
 לככ השע ,היה ןוגה םדא .יתלשממ דיקפ היה יטיבוסה ןוטלשה ימיב .תידוהיה הרטשמה
 טרס םהיתועורז לעו תוקורי תוצלוח םישובל ויה םיידוהיה םירטושה .םישנא ליצהל ותלוכי
 היצובירטנוק וליטה םינמרגה .תויחצמ םע םיקורי םיעבוכ ויה םישובחו ,דוד-ןגמ םע ןבל
 ואב .םנוצרמ הזה םוכסה תא ומרתיש םידוהיל הנפ יקסנאירברס .לבור 300.000 לש ךסב
 םישובלמ םג ופסא .רחוסל רבוע אלו יטיבוס היה ףסכה .ותלוכי יפכ ןתנ דחא לכו םידוהי
 .םינזיטרפל דעוימ היה הז השעמל ךא ,םינמרגה ליבשב לוכיבכ ,'וכו םיעבוכ ,םימח
 .לסוח ,1941 תנשב ,רבדה הלגתנשכו ,תרתחמה םע רושק היה יקסנאירברס
 רבעשל .יטיבוסה ןוטלשה ימימ דוע ותוא ריכה יבא .ןיקשומ היה ןושארה טארנדויה שאר
 :רמוא היה אוה יכ םירפסמ .דואמ ןוגה םדא היה אוה ףא .ריעה תצעומב סדנהמכ דבע
 םייחב דוע ונאש םוי לכ .שפנה תא ליצהל ךירצ יכ ,םכמ םישרודש המ לכ ונת ,םידוהי
 יפל ,גרוהל אצוה ןיקשומ .םינזיטרפה םע רושק היה ןיקשומ םג .םימשה ןמ הנתמכ והירה
 היה ןיקשומ יכ םינמרגל עדונ השעמל לבא ,ינמרג ןיצק דוחיש ןוועב ,תימשרה הסריגה
 .הפי השמ טארנדויה שאר ומוקמב אב ,ןיקשומ לסוחש רחאל .םינזיטרפה םע רושק
 היה אוה טארנדויב .ונלש ןכָש יטיבוסה ןוטלשה ימיב היה אוה ,רצידור םהרבא תא יתרכה
 -תומוקמל םישנא תקפסאבו ,וטיגבש הכאלמה-יתבב לפיט אוה .תילכלכה הדעוה שאר
 ןכ-ירחא .הפי השמ םג חצרנ 19427ב .גרוהל אצוה אוה םג .םינמרגה תושירד יפל ,הדובעה
 ,הלועפ-יפתשמ ויה קוטשנייו ,טאלבנזור ןייטשפא .טארנדויה לע םינלופ םידוהי וטלתשה
 .םשפנ הקשח רשא לככ םיוזובו וטיגב םידוהיה יתבל םיאב ויה ,עצב-יפדורו םינסמח
 םירוחב תצובק ףסא אוה .וטיגב וננָכש היהש ,המוק-ךומנ ריעצ ,יקצְלדָש הידֶפ תא יתרכה
 תורעיב קסנימ לש ינשה ינזיטרפה דודגב תריש אוה .םינזיטרפה תמחלמל ,רעיל םתא אציו
 יבא איצוה םלוכ תא .םירחאו ,תודיפל לארשי ןכו הז דודגב תריש יסיג םג .קסנְדּור תוביבסב
 ,הנָכש ונל התיה .היה ךכ היהש השעמו ,םינזיטרפל ךרד-הרומ היה יבא .םינזיטרפל וטיגהמ
 השקיבו ונוכרד תא יל האיבה איה .וטיגה ימיב תעדל ומצע דביא יראטאטה הלעבש ,היוג
 היה ילעב .הרמא ,"הז ןוכרדב שמתשהל לכוי ךלעב" .ילש הריפתה-תנוכמ תא הרומתב
 לש ומולצת תא ןוכרדהמ ונאצוה .דבאתמה יראטאטה לש וליג-ןב היה יבא וליאו ,ידמ ריעצ
 טטושל היה לוכי אבא .אכּומ רדנסכלא התעמ היה ומש .יבא םולצת תא ונסנכהו יראטאטה
 ותוזחב .םימלסומה תוליפת תא ןניש אוה .יראטאט לש תּוזחב יסורה רוזיאב ישפח חרואב
 ,וטיגל ותסינכב .יוג לש ותרידב ררוגתמ היה .םפֶָשו ןקנקז ול לדיג ףא ,ינידנולב היה אוה
 לארשי תא איצוה אבא .תנכוסמה ותוחילש לע שיא עדי לבל ,יסורה ןוכרדה תא איבחמ היה
 .ודקפמל ךכ-רחא הנַמתנו ,ינזיטרפ דודג ןגראל דימ ליחתה תודיפל .רעיל ויחא תאו תודיפל
 וטיגהמ קמחתמ היה אבא .יסורה רוזיאב תיראטאט הנכש לצא קזחוהש סוס היה אבאל
 םירוחבה תא חקול היה םש .סוסה קזחוה ובש םוקמל עיגמו רידב הריפח ךרד .תולילב
 .ןָמּוהיא ךרדב ,ןוקיתב דמעש שיבכב רובעל םירוחבה לע היה הנורחאה םעפב .רעיל הלגעב
 :הלגעה לע םתא ויהש םירוחבה תא ךירדה אבאו ,םינמרג רמשמ בצינ םש
 .םינמרגה לע םירעהל ולכותו ,םכיפב ןושל שי .םכיתונותשע תא ודבאת לא --
 ידוהיל והארמב המדש ימ .םייוג לש תודועת םהל ויה ףאו ,תייוג תּוזח ילעב ויה םיעסונה לכ
 לגרב וכלהש השיש דועו הלגעב םירוחב ינש זא ותא ויה .וז ךרדב תאצל היה לוכי אל
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 ודביא םירחאה תשש ,רעיל ואבוהו רמשמה ךרד םולשב ורבע ויעסונ ינשו אבא .המ-קחרמב
 השימחו םירשע רעיל וז ךרדב ריבעהל חילצה אבא .ורונו ,םינמרגה הארמל םהיתונותשע
 .1941 רבמבונ לש היצקאה רחאל הז היה .שיא
 םינמרג ירחא םיבנזמ ,לזרב-תוליסמו םיכרד םישקממ ויה .תורוצנו תולודג ולעפ םינזיטרפה
 תשומחתו קשנ ופסא םייוגה .םירפכב םייוגה תאמ ולביק קשנ .םיבראממ תונטק תוצובקב
 .םינייטרפל ךכ-רחא ורכמו םודאה אבצה תגיסנ ירחא וראשנש
 .יתסיגו יסיג תאצוה לע רביד הליחת .רעיל וטיגה ןמ םישנא ריבעמ היה יקצֶלדָש הידֶפ םג
 .האיצי תורשפא ןיידע ןיא יכ ,וטיגב תבשל דוע שי יכ ועידוהו ,זא עייתסנ אל רבדה ךא
 ,הללכש ,השדח המישר הכרענ זאו ,ונב םע יסיג קר רתונ .התבו הסיגה וחצרנ םייתניבו
 םלוכל .הָטומ םשב ריעצ רוחבו סֶכוי ןבואר ,הידידי ומשש דחא ,סיג דוע ,ונבו סיגה דבלמ
 םינכומ ,ונתרידל הכומסה ,וטיגב יקצְלדָש תרידב ופסאתה םה ,םקיחב םיענצומ םיחדקא ויה
 תא ןאכ ריאשיו וישכע אצי םא יכ ןעט אוה .רעיל תאצל זא הצר אל ןיידע ילעב .האיציל
 .וידחי לצניהל ולכוי ילוא ,םתא אוה דוע לכ ךא .ץורח םלרוג -- וידליו ותשא
 .ןישלמ ,ןילופמ ידוהי היה אוה .רגניז ,ידוהי רטוש יווילב יסורוליב רטוש עיפוה עתפל
 ודמעוה םלוכ .(ןישלמו הלועפ-ףתשמכ גרוהל םש אצוה ,םינזיטרפל ןמז רחאל חרבשכ)
 .הרונ דימ ,ותנתוכל תחתמ חדקאה אצמנשכו ,יסיג היה ןושארה .שופיח ךרענו הרושב
 תרצותמ ש"יי ,"הקנוגומאס" יקובקב ינש ,יתסיגו ינא ,ונספת ,היריה םער תא ונעמששכ
 הצוחה יתאצישכ .הרצ תעשב םירטוש דוחישל ,יאשחב וניתבב םיניכמ ונייהש תימצע
 ךרד התיה הנילמל הסינכה .ונלש הנילמב שיח םלענו ץר ילעב הנהש יתיאר ידיב םיקובקבהו
 -תיב תפצרב חול ןכ םא ונמַָרה .תורצחב היסורב שומישה-יתב ואצמנ ,עודיכ .שומישה-תיב
 תולילב ונרבעה הרופחה המדאה תא .ןבא יונב לודג רוב לא הכילוהש הלעת ונרפח ,שומישה
 םישולש הב אבחתהל ולכי .םיבר םישדוח הנילמה תנכהב ונדבע .תודשב ונרזיפו בר קחרמל
 .ונתביבסב תחא הנילמ דוע התיה .ונלצא םיאבחתמ ויה ונינכש לכ טעמכ .שיא
 האיציל תונכהב חיגשה יוגש וא ,שגפמה-םוקמב םינמרגה ולקתנ הרקמב םא תעדוי יניא
 חילצהו םיגזגיזב ץר ,חורבל ליחתה ,םהב תוריל םידמועש ילעב הארשכ .ורונ םלוכ ,רעיל
 םלענ ילעב ךא ,רצחל אצי רטושה .וב עגפ אל לבא ,הרָיו וירחא ףדר רטושה .טלמיהל
 יל ןיאש ,יתינע ?התע הז הפ ץרש ךלעב אבחתמ ןכיה :דימ לאשו רטושה יתוא האר .ויניעמ
 שפיח רטושה .רבד וילע תעדוי יניא זאמו ,טסוגואב 14-ב תובוחרב דוצמב חקלנ אוהש ,לעב
 .םעזב קלתסהו
 תאצל ודמעש ילעב תחפשמ ינב הלא ויה יכ םינמרגל עדונ םגו וטיגב םסרפתה רבדה
 ,רקוב תונפל שולשב ,דחא הליל יתררועתה .תולילב דוע יתנשי אל זאמ .ורונו םינזיטרפל
 לכו יסיג ורונ ובש ,תיבה יכ יתיארו העבגה לע יתילע .דרומב היה ונתיב .הצוחה יתאציו
 לש תיבה תא ורתיכ .רטכיר ינמרגה ,וטיגה דקפמ םשארבו םיבלכו םירטוש ףקומ ,ראשה
 ,םיפיוזמ םינוכרד ,סופד-ירבד ,הביתכ-תנוכמ ,תרתחמה דעו לש רמוחה לכ היה ובש ,לאוי
 חור דוע לכ ונקלתסהו ידלי תשולש תאו ילעב תא יתרעה ,התיבה דימ יתסנכנ .'וכו תומתוח
 האפור לצא םייַמוי רתתסה ילעב .וטיגה תורצח ךרד ,ונילגר ונואשנ רשאל ונכלה .ונב
 דוע הטימב יתיהתשה וליא .שולש העשב יתמקש ונלזמ הז היה .הקרויפונסארק ,הריכִמ
 םינמרגה ואב ,ונתאצ רחאל טק עגר .טילפו-דירש ונתאמ ראשנ היה אל -- העשה תיצחמ
 לש הריכב תוחא קר םש הרתונ .החפשמה"ינב ראש לעו ילעב לע ולאשו ונירוגמ תיבל
 הילע ּוויצ ,הריפח לא הוחקל םה .רבד תעדוי יניאו יתנשי :םינמרגל הבישה איה .ילעב
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 םינמרגה .יַרוה תיבל םתוא הליבוה איה זאו ,רבד הלגת אל םא הגרוהל ומייאו רובל סנכיהל
 .רבד ואצמ אלו םש ושפיח
 םידליה תא יתרתסה םכותבו החוש םש התיה .ימא תיבמ קחרה אל הדשב יתאבחתה ינא
 איהו וטיגב תרחא הרכַמ תיבל רבע ילעב .ץוחב יתרתתסה ימצע ינא .חפב םיתיסיכו
 הרמאו ילעב תא התארו םיצע תחקל תחא הנכש הסנכנ .ןסחמב םיצעה ןיב ותוא האיבחה
 םע ךתוא ולסחי זאו ,ךכ לע רוסמאו "טארנדוי"ל ךלא ,ןאכמ קלתסי אל ןזיטרפה ,םא :הל
 החירבהו הריכבה יתב המק זאו .תיבה יריידמ דחא ידי-לע יל רסמנ רבדה .ךתיב-ינב לכ
 ,יקצאפונוק אדאפ ,ונלש הבוט הרכַמ ,תחא תיראטאט תיבל יסורה רוזיאה ךרד ותוא
 ותוא הליכאהו ותוא הקיזחה איהו הלצא רג אוה .םיבר םידסח הל ונלמג רבכשמ םימיבש
 םג הררוגתה התיבב .תחא תב הלו הנמלא התיה איה .הרומת םוש אלל ,המלש הנש
 תישיאה תתרשמה התיה איה .היסורוליב לש ראסימוק-לרנגה ,ָאבּוק לצא הדבעש ,התיניחא
 ילעב .המצע הריד התואב ילעב לש ותואיצמ לע ללכ העדי אל איה .לכוא ול השיגמ ,ולש
 ,שומישה-תיב תא הקנמ ,הניגה תא דבעמו םק היה תולילבו ,םימיב גגה-תיילעב אבחתמ היה
 הקלתסה ,םינזיטרפה ידיב ָאבּוק גרהנשכ .ילעב םש אבחתה המלש הנש .הרפל לכוא ןיכמ
 .הררחוש ןכ-ירחאו ,המ-ןמזל תיניחאה הרסאנ קסנימ רורחש רחאל .תיניחאה
 ונבחסש יאלמה לעו הניגה ירפ לע תצקמב ונמייקתה .הדובעל יתאציו וטיגב יתראשנ ינא
 הפק תצקו םויל םחל םארג 100 תלבקמ יתייה הדובעה-םוקמב .תויתלשממה תויונחהמ
 ימ .וטיגב תואיצמה-רקי ךרצמ היהש ,חלמ אלל םילשבמ ונייה .לילד ןיבוס-קרמ ןכו ,רוחש
 תוחיצרה אלול .חמק תצקב ,המדא-יחופתב םייוגה לצא םתוא ףילחמ היה ,םיצפח ול ויהש
 .והשכיא םייקתהל היה רשפא

 המריפל יתאצי .וטיגב היצקא התיה ,1942 ילויב 27-ב ,הדובעל יתאציש ןושארה םויב
 ונדבע .תבכר-יספ חינהלו רופחל ונילע היה .וז המריפב ןכ-ינפל הדבע רבכ יתוחא .גרֶבנרינ
 המריפ התואב ונדבע ןכמ-רחאל .םייחב ראשיהל ידיחיה יוכיסה היה הז יכ ,וניתוחוכ לכב
 אמא וראשנ תיבב .ריאשה יתואו ,הדובעל ואבש םישדחה לכ תא שריג ינמרגה .בויבב
 תרידב .םימי השולש הכשמנ היצקאה .הגרהנש יתוחא לש םידלי ינש דוע ןכו ,ידלי תשולשו
 תא ויה םיזיזמ .תיבב םירחא םירייד ידי-לע ןכוהש רדחב הפסל תחתמ אובחמ היה ימא
 הפסה תא דימעמ ,אובחמה תא הסָכִמ היה ןורחאהו ,אובחמל םיסנכנו הפסה לעמ תוחולה
 סינכהל וצר אל ,םינש שש תבכ ,הלרימ תיעצמאה יתב תא .רחא םוקמב אבחתמו המוקמב
 -םוקמ תא הנָה ואובישכ םינמרגל הלגא ,אובחמל ינוחקת אל םא" :הרמא איה ,אובחמל
 הרומה יתוחא תב .םש ורתתסה םימותיה ינשו אמא םג .אובחמל התוא וסינכה ."אובחמה
 לכ תא ריגסהל היה לולע קסופ-יתלבה הלועיש .אובחמל התחקל וצר אלו ,תרצק תלוח התיה
 .ןולחל דעבמ םינמרגה וכילשהש ןומירמ הגרהנו התטימ לע הראשוה איה .םיאבחתמה
 אל רובב ומע הרתתסהו ,שולש ןבכ היהש ,ןטקה ינב תא החקל ,עשת תבכ זא ,הריכבה יתב
 וליגו תיבה תוביבסב שפחל וליחתה םירטושהו םינמרגה .ימא תרידל ךומסה רידב הסוכמ
 דוע ונשי ימ :ולאש םה .ותוא םג וגרהי אלש ידכ ,התא החקל אל דליה תאו האצי יתב .םתוא
 זוכירה-םוקמל םתוא וליבוה .תוומל ןטקה היחא םע הכלהו תינש רובל הסנכנ זאו ?רובב
 .םידוהי הברה רבכ ויה םש .ןורכזה-תבצמ תעכ תדמוע םש םוקמב ,היאקסמוטאר בוחרב
 -הפי ינידנולב היה ינב .הרותל התכיחו דליה םע הבשי איה .ולפנ םישנאו ורי םיעלקמה
 :רמאו דליב ןנובתה ,דחא יניארקוא םהילא שגינ .יוגכ הָארנו ראות
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 .הזה דליה ומכ שממ ןב יל שי תיבב --
 :הרמאו תיסורב יניארקואה לא התנפ יתב
 .וטיגב ונראשנ ןכלו ,הידוהי ונמאו ,המחלמב אוהו יסור וניבא !ונתוא לַצה ,דוד --
 .יניארקואה לאש -- ?הזמ חיורא המ --
 ורגבתה ,העווזה ימי ,םהה םימיב .יתב הרמא -- !בר בהז ,בהז שי הפיא ךל הארא --
 ,המע םלענ אוה .הגירהה-םוקממ קחרתהל אלא השקיב אל יתב .העש-העש ,םוי"םוי םידליה
 :ןוהמתב הרמא ,םסנכיהב .ואבחתה תיבה ירג לכ יכ העדי ,קיר תיבל ותוא הליבוה יתבו
 ?םישנאה לכ ןכיה ,בר בהז היה תיבב ןאכ --
 .דוע שיא ןאכ ןיא -- ,יניארקואה רמא -- ,יאדוב ,וחצרנ --
 איהו .ןוזמ םשמ איבהל יסורה רוזיאל תופוכת תרבוע התיה םיתעל יכ ,בהז-בלצ יתבל היה
 :יניארקואל הרמא
 .תרכזמכ הז בלצ ךל ירה ,ונתוא תלצהש לע --
 ,תואטורגבו תוחול ירבשב םתוא הסיכ ,ןכ ינפל ובשי ובש רובב םתוא איבחה יניארקואה
 :םהל רמא ותכל ינפלו
 .םכלזמב רבדה יולת אבהלו !םתלצינ יִדיִמ !םידלי --
 ןטקה דליה תא הלטנ יתב .םימ גפס רובהו ,ופטפיט םימ .םימשג ודרי היצקאה ימיב
 תחלחְלמו םימשגה ימב הדי ףכ הביטרמ התיה ןמזל ןמזמ .תוביטרה ךותב הבכשו היתועורזב
 :דליל הרמאו שידייב רוביד תולוק העמש ןכ-ירחא .םימי השולש םש ובשי ךכ .ויתפש תא
 ! םיאצוי ונחנא ,הבוו
 האצמ אל ,תיניחאה תייווגל טרפ .דודשו סורה היה לכה .תיבל הסנכנ ,הנושאר האצי איה
 ,הלרימ תא ,הינשה יתב תא השגפ םש ."טארנדוי"ל הכלהו דליה תא החקל .תיבב שיא
 איה .וילע תבשל רכ התא תחקל הליכשה ,היצקאה רחאל ,וטיגהמ החרבש ,וז .רכ לע תבשוי
 ? אתבס הפיא :הלאש
 .היהנ םשו חבטמ-תניפ ונלביק .ךומס תיבב אתבס --
 .םשל ונפ םתשולשו
 שגינ ,היצקאה לע ול עדונשכ .ןוגה םדא היה ,ומש טסוגוא ,הדובעב ונילע חיגשהש ינמרגה
 אל יבל .םימכ םד רגינ םש .וטיגל םכתא ריזחא אל הדובעה רמגב" :רמא ובושבו ,וטיגל
 ,םוקמב גג-תיילעל ונתוא הלעה אוה .םישנ םיעברא םש ונייה ."תוומל םכריקפהל יל ןתונ
 שולש ונתוא קיזחה ךכ .םינמרגה לש ברעה-תוחוראמ תויראשה תא ונל איבמ היה הלילבו
 .הרמגנ היצקאהש דע ,תוממי
 הנכש יתשגפ ,יתחמשל .םייחב יתחפשמ ינבמ שיא אצמא אלש יתייה החוטב .וטיגל ונרזח
 ילעב .םייחב םידליה תאו ימא תא יתאצמו םשל יתשגינ .םייח ידלי ןכיה יל הרסמ איהו תחא
 .םינזיטרפה לש רשקמכ לעפו ,יסורכ רפכב בשי יבאו ,תיראטאטה לצא היה ןיידע
 וכרענ םעפב םעפכ .וטיגל טקשה והשלכ רזח ,1942 ילויב ,הלודגה היצקאה רחאל
 .םינזיטרפל חרב םתחפשמ ינבמ דחאש ךכב םידושחה םישנא יתב לע תויליל תויולפנתה
 תועומש וטשפ .רעיל םיבר םידוהי וחרב הלילב .קסנימ תא םיסורה וציצפה 1943 יאמב 3-ב
 םילייחל תיזחב םד"ייוריע ךרוצל םד םהמ וזיקיו וטיגב םידליה לכ תא ופסאי בורקב יכ ריעב
 .םינמרגה
 יאלטה םע הליעמ תא תטשופ התיה איה .היבא תא תדקופ ןמזל ןמזמ התיה הריכבה יתב
 היבאל הצרו יסורה רוזיאה לא ליתל תחתמ תקמוח ,יאלט אלל הצלוח תשבול ,בוהצה
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 .ילעב םע ברעהו םכשה הרביד תיראטאטה .תיראטאטה לצא היראולאקב
 םהירוהמ םידלי ףוטחל ולחה םינמרגה יכ יתארק .םידליה תא ליצהל ךירצ !לארשי --
 .םייוריע ךרוצל םמד תא זיקהלו
 :ילעב הל רמא ,וילא יתב העיגהשכ
 .רעיל אצנ ונלוכ ,םידליה םע ילא אובל ,הל ידיגתו אמאל יכל ,לחר --
 וניכיח .עצפנ אבא לש סוסהו הֶנרּואה הטטומתה ,לזמה עורל .ונתוא ליבוהל היה דיתע יבא
 .זוזל הלכי אלו תקתושמ רבכ התיה איה .ונתא תאצל הלכי אל ימא .אב אל אהו יבא אובל
 .הדבל אמא תא בוזעא אל .הגרהנ הנטקה יתב ,תיזחב גרהנ ילעב" :הרמא ,הרומה יתוחא
 ."התא רַאשֶא
 .תיראטאטל ונעגהו רוטהמ ונקמח ךרדב .הדובעל םיכלוהה רוט םע יתאציו ידלי תא יתחקל
 .ךרדל ונאציו ,תירפכ הלמש םג הנתנ ילו ,תוירפככ הארינש ,שאר-תוחפטמ ונל הנתנ וז
 היחֶא" תא רקבל האבש תיראטאטה תועצמאב אבא ונל רגישש לולסמה יפל ונכלה
 .סוסה תעיצפ רחאל "יראטאטה
 דע ונעגהו מ"ק 6 ךלהמ ,הני'צשבורטֶפ רפכה תאו ,םינבלה-תופרשמ תא לגרב ונרבע
 יכ ,שארב ונכלה הלודגה יתבו ינא .םישומח םירטוש ובכש ןורשגה לש וידדצ ינשמ .ןורשגל
 תא ויפתכ לע ביכרהו ילעב ךלה ונתאמ המ-קחרמבו .דשח ררועל הלולע אתווצב הכילהה
 ,תויוג םע דחי ןורשגה תא ונרבע .ירימ תבה םג ותאו ,הדליכ שובל אוהשכ לומינה ןבה
 ףפוכתנו ךומסה הדשל סנכנ ,םירטושה תא ילעב הארשכ .ונילא בל ומש אל םירטושהו
 ירבע ,ילחר" :יתבל יתרמאו וניא ילעבש יתיאר .הדשה לעב אוה לוכיבכ ,שוכינ םשל וליאכ
 ימל ,תויוגה יתוא ולאש ,תכֶָלמ יתדמעשכ ."הרימו הבוו ,אבא םע םש המ יארו ןורשגה תא
 ירהש ,תודועתה תא איבהל יתב תא יתחלשו יתודועת תא יתחכש יכ ןהל יתינע :הכחמ ינא
 התיה ךרדהו םירטושה וקלתסה ,ןורשגה תא הרבע יתבש דע .ךרדב תודועת תקידב שי
 .ןיעדרשק לע הרימש ךות ךא ,הזמ הז םיקחורמ תכלל ונכשמהו ורבע םידליהו ילעב .היונפ
 ישנאל רפיס אוה .ינש תיבב ילעבו ,דחא תיבב יתב םע ינא .םש ונלו רפכל הלילב ונעגה
 קוחר רפכב הרגה ותומחל םידליה תא ליבומ אוהו ,ריעה תצצפהב הגרהנ ותשא יכ רפכה
 .ותוא וליכאהו וקשה ,וילע ומחיר םירכיאה .םהב לפטתש
 יקפאפ רפכל ונעגהש דע רפסמ םימי ונכלהו ונכלה ךכ .דרפנב בוש ונאצי רקובב תרחמל
 הלצאש היוגה תחפשמ לע ונלאש .קסניממ מ"ק המכו םישיש לש קחרמב .'ץיב'ֶזָבור דידלע
 הלגוה היוגה לש הלעב .היוגה ליבשב ערזו שרח ,ריכש לעופכ םש היה אבא .יבא ררוגתה
 -תדובעב קרפ עדי ,הכלהכ תיסור רביד יבא .ולרוג המ העדי אל איהו ,ףוג-לעבכ םעפ-יא
 .ריזח-רשב תליכאמ ענמנ אוהש ךכל בל המש איה .ידוהי אוה יכ ללכ וב רכינ אלו ,המדאה
 היה אל .ריזח-רשב תליכא וילע הרוסא יראטאטכ יכ הל בישמ היה ,ךכ לע ותוא הלאששכ
 אוה אמש וב הדשח תאז-לכב .ךכב קפתסמו המדא-חופתו הצימח תצק אלא החוראל שקבמ
 .ידוהי
 ןבומכ התיה השיגפה .וילא ונתוא הליבוה איה .הדשב שירחב יבא דבע ,היוגל ונעגהשכ
 ,רפכהמ דחא רכיא .םינזיטרפה לא וליבוהל ידכ ,ילעבל םוקמ שפחל אצי אבא .תשגרמ
 םימותי םה ירהש ,ולצא םיריעצה םידליה תא קיזחהל הצר ,םינזיטרפה םע רושק היהש
 וידי ומב גרה רבכש קהבומ לארשי-אנוש ,םינזיטרפ דקפמ רפכל ןמדזנ םייתניב .םיבולע
 :ול רמא אבא .םידוהי הברה
 .ךילא וליבוהל יתיצרש דחא יראטאט ילצא ןאכ אצמנ .דקפמה ,ןאכל תנמדזנש בוט --
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 ,"לאעמשי" יתמשר "לארשי" םוקמב :ילעב לש תוהזה-תדועת תא דעומ דועב יתפייז ינא
 יתיניש ןוסדיוד החפשמה-םש תאו ,"םיהרביא"ל יתיניש "םהרבא" ויבא םש תא
 לשו ילש תוהזה-תודועת תא יתיניש ןכ .םיראטאטה לצא חַוורה החפשמ םש ,"'ץיבודיוד"ל
 רמוכל םידליה תא יתלבוה ,בוקאר הרייעל ונחרבשכ ,הנושארה היצקאה ימיב דוע .יתונב
 ,קסנימל ונרזחשכ .תושדח הדיל-תודועתב ןתוא דייציו תילותקה תדה תירבב םסינכיש ילותק
 .תורמשמה לכ תא יולגב ונרבעו תוילותקה תודועתה תא ךרדב יתיארה
 יכ ,רחמ וילא אובי יראטאטהש ,רמא .שקב דקפמה תא תוחדל יבא חילצה ןכ יפ לע ףא
 יכ העמש יתב .בצמה רימחה םייתניב .םמאמ םימותיה וידליל טלקמ-םוקמ אוה שפחמ
 .םוקמהמ דימ קלתסהל יתטלחה ?תוידוהיה ןאכ תושוע המ :ןהיניב תורבדמ תויוג תורענ
 .ונקלתסהו ,וילע הלטוהש המישמ לשב ,ונילא ףרטצהל היה לוכי אל אבא
 לצא ורתסוהש םידדוב דבלמ ,וגרהנ םלוכ ,הרייעב םידוהי ויה אל .'ץיִב'ְזָּבור הרייעל ונעגה
 ונתוא וכילוי רבכ םה ,םידוהיב לקתינ םאש ונל רמא יבא .רעיב םיאובחמב וא םייוג
 םהמ דחא .םידוהיה תא םיגרוה ויה םה םגש ,םינלופ םירנויגֶלב ונלקתנ לבא .םינזיטרפל
 ןעט "!ונתא אוב !ןיוצמ ? התא יראטאט" :ול רמאו ,ויתודועת תא תוארל שרד ,ילעבל לפטנ
 תא חלשנ" :רנויגלה ול בישה "? םהב השעא המו ,םידליו השא יל שי אלה ,דציכ אה" :אבא
 לע ונילע .ונתוא ליבויש דחא יוגל הנפ אוהו ."ונתא ךלת התאו ,הֶוחל םידליהו השאה
 ונאבחתהו ונצפק ךכ ידכ ךות ונחנאו ,דרומב הלגלגתה הלגעה ,םיסוסב ףילצה ילעבו ,הלגעה
 .ומלענ וניתובקע ךא ,ונירחא שפיחו שפיח יוגה .המקב
 היה ,םיחתפה לע רזחל תודליה יתש םע אצוי היה ילעב .שוטנ ץחרמ-תיבב םש ונאבחתה
 ונראשנ דליה םע ינאו .תונוזמ תצק לבקמו ,הצצפהה רחאל םייחב וראשנש תומותיכ ןגיצמ
 ,ךומסבש תושוטנה תויאבצה תוורואה לע עיבצה ,םדיג יוג םוקמל עלקנ םעפ .ץחרמה-תיבב
 :ילעבל עיצהו
 ןתא ינאו ,םיחפה תא שולת ,תוורואה לש תוגגה לע הלע .ךינתמב ךחוכו ריעצ םדא התא --
 .ןוזמ-יכרצמ םיחפה תרומת ךל
 אלל ןיבה םדיגה יוגה .שושחל ונלחתהש אלא .ןוזמ לבקמו םיחפ ול איבמ היה אבא .היה ןכו
 הליג הָלהו ,יבאלסובארפ רמוכ שגפ ילעב .ןאכמ קלתסנש ןכ לע בטומו ,ונא םידוהיש קפס
 ןאכ ראשיי םא .הרייעה ךרד ורבעי םהו תורעיה תא קורסל םידתעתמ םינמרג יפלא יכ ול
 .םינזייטרפה לא ךליל ,ותחפשמלו ול רחא רותסמ שפחל וילע .ץורח ונוילכ --
 םה םגש ,קסניממ םידדוב םידוהי ונשגפ ,רעיב ,םש .רעיל ונסנכנו ץחרמה-תיב תא ונבזע
 ךרדב ותכלב .רעיב יתראשנ םידליה םע ינאו ,ךרדל םמע אצי ילעב .םינזיטרפל ךרד ושפיח
 ויה .הלודג התיה החמשה .םינזיטרפ ,קשנב םישומח קסניממ םידוהי םיעסונ -- אוה האור
 תכלל וילע .המישמ עוציבל םכרדב םה התע יכ ,ילעבל ורמא םה .ןירוז הנחממ םידוהי הלא
 תא ליבוי אוהו ,ךרד-הרומ ,(ץביוטש) יצבלוטסמ ידוהי עיגהל דמוע םשלו ,'ץיב'ָזֶבּור-רעיל
 .רעיל ונלוכ
 םייתניב .'ץיִב'ְזֶבּורמ םידוהיה םע רעיב םימי המכ וניהָש .ומע ונתוא חקלו רזח ילעב
 ומע ונכלה ,ךרדה-הרומ אבשכו ,וטיגהמ וחרבש קסניממ םידוהי המכ דוע ונילא ופרטצה
 .ןירוז הנחמל ,יקובילאנ-רעיל ונלוכ
 םע רושק אוה יכ וב דושחל ולחה קסנימב .ונמע ךלה אל ךא ,הביבסב זא היה אבא
 תביבסב רפכל עלקנ .חרבו הלגעו סוס חקל .דעומ דועב קלתסהל וילע היה .םינזיטרפה
 לבקתנו ,הקשֶמ תא דבעיש ימ הל ןיאש תונב יתש םע היוג תחא לע ול עדונ םש .'ץיב'ָזֶבּור
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 רפכב .םיסוס עיקפהל הרטמב םינזיטרפ םיתעל םידקופ ויה םירפכה תא .הלצא הדובעל
 -דקפמ עיגה דחא םוי .דואמ בוט אוה ,יבא לש רמולכ ,אכומ רדנסכלא לש וסוס יכ ועדי
 וילא עדותה ,הָדָצה ואְךק אבא .יבא לש וסוס תא עיקפהל שקיבו רפכל ידוהי םינזיטרפ
 רתענ דקפמה .היוגה לצא ותדובע-םוקמ תא דבאי -- םרחוי וסוס םא יכ ול ריבסהו ,ידוהיכ
 םינמרגה תועונת לע תועידי ףסוא היה .הביבסב םינזיטרפה לש רשקמל אבא היהנ זאמו .ול
 ונתנש םינוש םיצפח תרומת קושב לבקמ היהש חַלֶמב םינזיטרפה תא דייצמ היה ןכ .הביבסב
 .רפכב המ-ןמז דוע אבא ראשנ ןכ-לע .םינזיטרפה ול
 ךרוצ האר ןירוז ךא ,םידוהי הברה םש ויה רבכ .הבר החמשה התיה ,ןירוזל ,רעיל ונעגהשכ
 תא הנימ ןירוז .ונידלי לכ םע דחי וטיגהמ ונלצינש קסניממ הדיחיה החפשמה ונא יכ זירכהל
 וצצופש תוילוח ויה ,הנחמה לכל ןוזמ גישהל היה ןדיקפתש תוילוח ויה .הילוח דקפמכ ילעב
 דמע השארבש חמק תנחט םג רתיה ןיב .םיבר הכאלמ-יתב ויה ןירוז לצא .המודכו תובכר
 תא םג קפסל ןירוז גאד ,םייתד םידוהי םג ויה הנחמבש ןןיכ .ומש בקעי ,ץפלוטסמ ידוהי
 םייריכה תא ונרשכה .םינוש םיחמקו םיסירג תנחוט התיה ונלש הנחטה .םייתדה םהיכרצ
 םש וללפתה םידוהיו ,תסנכ-תיבכ שמָשל להוא דחוי הנשה שארל .חספל תוצמ וניפָאו
 .הנחמב םיבר ומצ רופיכ םויב .תותילט ילבו תותילטב
 ונרזח 1944 ילויב 10"בו .1943 ינויב 10-ב ןירוז לא ונעגה ,1943 יאמב קסניממ ונאצי
 .רורחשל וניכזו םינמרגה לש םידוצמהו םירותיכה לכמ ונתוא איצוהל חילצה ןירוז .קסנימל
 הלא יכ ונבשח ,ונלהבנ הליחת .םודאה אבצהמ םילייח רעיל ונילא ועיגה 1944 ילוי תישארב
 התיה החמשהו ונקשנתהו ונקבחתה ,םודאה אבצהמ םילייח םה הלא יכ ררבתהשכ .םינמרג
 םיניוזמ םינמרג םילייח םיטטושמ ןיידע רעיב :ונל רמאש ,ידוהי ראסימוק םש היה .הבר
 וישכע דע םייחב ונראשנ םא .הנכס תקזָחב הדוע לגרב וא הלגעב ךרדהו ,יטמוטוא קשנב
 ,יצבלוטסל ונעסוה ,ןכאו ,תויאשמ ונתושרל דימעי אוה ןכ-לע .ונייח לע רומשל ונילע --
 .םינזיטרפהו אבצה לש יגיגחה רָדסמב ונפתתשה .קסנימל תויאשמב םשמו
 הלגעב יבא םע עוסנל ליחתה ילעבו .ןוזמ-יכרצמ איבהו םימי המכ רובעכ ונילא עיגה אבא
 הדובע ילעב לביק ןכמ רחאל .ונמייקתה הזמו ,רכמו ריעל איבהו ןופיש הנק ,םירפכל ולש
 תולובחתב ,ונעגה םשמו ןילופל ונאציש דע דבע וב .ןמלט םשדלש םיילענל תשורחה-תיבב
 .ץראל ,תונוש

 .תדה ינינעב הרמוחה תצקמב התחפוה רורחשה רחאל .לארשיל עיגהל הכו אל יבא
 תסנכ-תיב קר ראשנ קסנימב לבא .תסנכ-יתבב ללפתהל םייתד םידוהיל ושרה תונוטלשה
 ,םיטפשמ ולהונ .םייוג םירייד ידידלע וקלחב סופת היה אוה םגו ,"ןטקה שרדמה-תיב" ,דחא
 .םייטרפ םיתבבש םינָינמב וללפתה ןכו ,םידוהי וללפתה רחאה וקלחב .ליעוה אלל ךא
 .להומו טחוש היה אבא .הרשכ הטיחש לע בושחל וליחתה םה ,ריעל םיבר םידוהי ורזחשכ
 אוהו ,לאכימ 'ר ,יאקסנימ בר שוריגה ןמ זא רזח ,ולזמל .ויתודועת ודבא המחלמה ןמזב לבא
 .הטיחשב קוסעל רתיה יבא לביק ךכו .הטיחש לע הלבק יבאל ןתנ ותעשב יכ דיעה
 ויה הלא ."םירישעה" ןמ לבקמ היה ותרוכשמ תא .ותומ דע ריעה ברכ שמיש לאכימ 'ר
 היולגו ןירשימ-תקיזב ,תסנכה-תיב ינינע לכ לע ושלָחש ,ןוטלשל םינמאנ םישנא
 .היריעל -- רמולכ ,"טיבוסרוג"ל
 תופוע תואיבמ ויה םישנ .טחוש אבא היה םשו ,ףירצ םקוה ,לבויה רכיכל ךומסב ,קושב
 תא ותא וכרע הז יפלו ,ולצא ראשנ קתעה ,טוחש ףוע לכ לע הלבק ןתונ היה אבא ,הטיחשל
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 םידוהי ליבשב הלגע טחוש אבא היה יאשחב .הרפ טוחשל םישרמ ויה םיגחל .ןובשחה
 תא לומיל וצרש םידוהי .להומ םג אבא היה יאשחב .הפירט-רשב לוכאל וצר אלש ,םייתד
 .תורחא םירעמ וליפא ,וילא ונפ םהינב
 היה הז רגרב .ומש רגרֶּב לקנעיו רחא ידוהי ברכ ומוקמב לבקתנ ,לאכימ 'ר ברה רטפנשכ
 אוה םג שמשיש ולש רבח איבהו ,אבאב הרצ התיה וניע .טיבוסרוגה לע לבוקמו ןישלמ
 ויה םישנאה בור ךא .הטיחשל ףירצ דוע םקוהו ,ורבחל םג רתיה ןתינ ,ותעפשהב .טחושכ
 ןכוס שמשי יכ ונממ ועבת .וייחל תדרל ד"וקנ יחולש וליחתה זאמ .אבא לא אובל םיפידעמ
 ומייא .תונוטלשל רוסמלו תוחישל בישקהל וילע ,םיבר םישנא וילא םיאבש ןֶויכ .םהלש
 .ונממ הלטינ הטיחשהו ,ובוריסב דמע אבא .םידלי למ אוהש ךכב םשאוי ,ברסי םאש וילע
 תא ולוהינל לביק אבאו ,תחקרמ-תיב להינש החפשמ"בורק ונל היה .הדובע אלל ראשנ אבא
 ,החותפ תויהל הכירצ התיה תונחה התיה תבשב םג .תונכומ תופורת לש תוריכמה תקלחמ
 .ומוקמב תונחל תכלוה התיה הרימ יתבו
 ,קסיורבובל אובל אבא תא קיעזמ היה קסיורבובמ שמשה .לּומל םג ךישממ היה יאשחב
 חקול היה אל תבכרל .תירוביצ תינוכמב וא תבכרב וא עסונ היה אבא .םידלי השימח לומל
 םתסינכ ירחא קר ול םרסומו הנחתל םאיבמ היה ריעצה ינב אלא ,הלימה ירישכמ תא ותא
 לש וקיתל המוד היהש ,קיתה תא וידימ לביקו ינב ול הכיח בוש ,תרחמל ותריזחבו .ןורקל
 היהשכ .םעפ ףא ספתנ אל ,וירחא ובקעש ףאו ,"תוקיר םידיב" רזוח אבא היה ךכו .דימלת
 .תונחב ומוקמב תודבוע יתבו ינא ונייה ,עסונ
 הנפ םעפ .םתוא למ יבאש םיבר םיריעצ ץראב םיאצמנ .תולימ הברה יבא עציב קסנימב םג
 בייח אוה יכ ,ןעט טסינומוקה .בריס אבא .ונב תא לומיש שקיבו הלעמ-םר טסינומוק וילא
 תא לומל אבא םיכסה תויחד רחאל .ןכתסמ אוה ןכלו ,הקודאה ומאל הָוחמכ ונב תא לומל
 םיחתנמ וליפא ,םירחא םיבר םיאפור לשו ,ןוסלכימ רוסיפורפ לש ונב תא למ ןכ .ונב
 .םהמ רתוי תולימב חילצמ אוהו הלק די יבאל ול שי יכ ונעטש ,םעוצקמב
 .לארשיל ,וייוואמ ץראל תולעל הכז אלו רטפנו ןטרסב הלח אבא

 יקצינטי'ז קראמ

 !וליצה



 ץיבוליימש לחר ר"ד

 וטיגב תגדלי

 הדלונ ,ץיבוליימש לחר ר"ד ,תנייאורמה
 לארשי לש םתב .1933 תנשב קסנימב
 תנשב התלע .ןוסדיוד המורפ-הרובדו

 .דודשא תבשות .9

 .שידיי תיבב ונרביד .להומו טחוש היה ,אמא יבא ,אבס .יתרוסמ-ידוהי היה קסנימב ונתיב
 ויה םידודהו תורנ םיקילדמ ונייה הכונחב .החפשמה ינב לכ ונתיבב םיסנכתמ ויה םיגחב
 -תיבב םג םירקבמ ונייה .רדסל םיבוסמ החפשמה-ינב לכ ויה חספב .הכונח ימד ונל םיקלחמ
 .תידוהיה תרוסמה לע ורמש קסנימב םידוהי לש תובר תוחפשמ .תסנכה
 לצא ירבע תיב-ףלא דמל יחא .יקסראדולוו בוחרב ,ידייה ןורטאיתב רקבל דואמ ונבהא
 .אבס ןוצרכ ,רשכ היה תיבב לכואה .םירתסמב דחוימ הרומ
 .יללכ יסור רפס-תיבב יתדמל .'א התיכ קר רומגל יתקפסה ,היסורל תינמרגה השילפל דע
 רפס-תיבב דומלל ונילע םיצחל ויה אל לבא ,יסורוליב רפס-תיב םג היה ירוגמ םוקמל ךומס
 .ול הארנה רפסה-תיבב רחב דחא לכ .רחא וא הז
 ,שארמ ןיכה אבאש ,הלגעב ונבשיתה ,קסנימ לע תוזגפהה וליחתהו ,המחלמה הצרפשכ
 ויה םיכרדה לכ ,עוסנ ונקחרה אל .בכרבו לגרב םיחרוב תואלמ ויה םיכרדה .חורבל וניסינו
 אבא תא וחקל דימו ריעל וסנכנ םינמרגה .קסנימל ונרזח .ונומידקה םינמרגה .תורוגס
 .םיאמידקאה לכ תא ואיצוה לכ תישאר .היצקלס ושע הנחמב .םירבגה לכ םע דחי ,הנחמל
 ,השא ידגב שבל אבא .םייוגל םידוהיה ןיב ודירפה ךכ רחא .םלוכ תא וגרה ,הארנה יפכ
 םירבג ויה אל זאש םושמ ,תושפנ-תנכס וז התיה .הנחמהמ חרבו ,הנחמל ול הסינכה אמאש
 .וריי ויבשוי לכ ,רבג וב אצמייש תיב יכ םידוהיב ורתה םינמרגהו ,םוקמב
 היהו ,רזגו המדא-יחופת םש ונלדיג .הלודג רצח םע ,הליו ןיעמ ,יטרפ תיבב ןמז ותואב ונרג
 המחלמ לע תועומש וצופנ השילפה ינפל רבכ יכ ,ןוזמ ונוניכה ןמז דועבמ .לול םג ונל
 .ץורפל הדיתעה
 ללכנ ותיבש יוג םע הריד ונפלחה זאו וטיגה םוחתב ונלש תיבה ללכנ אל ,וטיגה םקוהשכ
 םירגובמה .םיפסונ םידוהי תיבב ונכיש .ןילטלטימה לכ תא ריבעהל ונקפסה .וטיגה םוחתב
 ונלחתהו ,רצק ןמזב לכאנ ונוניכהש המ לכ .םצמוצמ היה ןוזמה .תונולוקב הדובעל ואצי
 היה הז ןיפילח-רחס .יראה דצל רובעל ונילע היה ךכ םשל .ןוזמב םיצפחו םידגב ףילחהל
 ןמזבו ,ודחפ םה םג לבא ,הפי ונילא וסחיתה םבורב םייוגה ונינכש .תושפנ תנכסב ךורכ
 .הרזע שיגהלמ וענמנ םימורגופה
 .ונדחפו ונבשי -- םייתנשה ןב יחאו עבראה תב יתוחא ,עבשה תב ינא -- םידליה ונחנא
 .טפנ-תורונמ קר ,היה אל למשח .תיבב ךשוח היה םיברעב
 .וטיגהמ החירב לע ורביד ןהבו ,םיריעצ לש דוחיב ,תושיגפ תומייקתמ ויהש ינא תרכוז
 ןמזבו ,אבאל יראטאט לש הדועת הגישה אמא .תודועת םיפייזמו קשנ םיזכרמ ויה םיריעצה
 הלגעל ,םינכש לצא אבחומ היהש ,סוס ונמתר .ונחרב ,רבמבונב ,הנושארה היצקאה
 הרשי התיה הדועתהו םינמרג לש םימוסחמ ונרבע ךרדב .בוקאר דע עיגהל ונחלצהו
 םידליהו ,ולש הנכש איה אמאו ,ןמלא אוהש רמא אבא .םייוגכ וניזַחתה בוקארב .םהיניעב
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 אבא .םידוהי ונחנא יכ העדיש החפשמ לצא הריד ונאצמ .הנכשה לש םקלחו ולש םקלח
 -סקלָאּפ" םע םהלש תבה הנתחתה ךכ-רחא .ונתוא וריתסה םהו תולילב םלצא ודבע אמאו
 תא ,רדגה ךרד וטיגל ונסנכנ .הלגעב קסנימל הלילב ונרזח .חורבל ונצלאנ ונאו ,"עשטיוד
 .ץוחב ונראשה הלגעה
 רודיסל החמומ היה אבא יכ ונלצינ ונחנא .וטיגב םוי-םוי ישעמ ויה םידוהי לש תוחיצר
 תטילקל לודג טיבע ובו ,רצחב היה שומיש-תיב .אובחמ ונל םג רדיס אוה .םיאובחמ
 לא חטשה ינפ-לע הארנ-יתלב רבעמ ודצב רפח ,בבותסי טיבעהש רדיס אבא .תושרפהה
 דמע תחא םעפ .תוקרי וב ורמש ףרוחבש ףתרמל םיסנכנ ונייה הכרדו ,תממורתמ לזרב תלד
 ,אבא לש ויחא .הרטשמה העיגהו םהילע ןישלה והשימ ,וטיגהמ תאצל ויסיגו ויחא םע אבא
 -יבלכ ואבוה .ונלש אובחמב אבחתהו חורבל קיפסה אבא .וגרהנ םידוהי המכ דועו וסיג
 .אובחמל הסינכה תא ואצמ אל ןוחריסה תמחמ לבא ,שושיג
 .תיראטאט היוג לצא אבחתהו חרב אוה .וטיגב ראשיהל אבא דוע לוכי אל זאמ
 הליכאמ התיה איה .אירבהש דע תיראטאטה לצא בכש אוה .ושארב אבא עצפנ ותחירבב
 וטיגהמ תאצויה הנולוקל רקובב תפרטצמ יתייה .ונל ונוזממ קלח שירפמ היה אוהו ,ותוא
 תא האיבחהש תיראטאטל האב יתייה .יתספתנ אל םעפ ףא .ברעב התא תרזוחו הדובעל
 םוקמל ךומס האיבמו ילע םתוא תסמוע יתייה ,ןוזמ יקש ינש יל תנתונ התיה איהו אבא
 דע .וטיגל ןוזמה תא ךכ-רחא הסינכמ התיה איהו .תבכרה-תנחת די-לע ,אמא לש התדובע
 .ג"ק 32 לש אשמ ילע בוחסל ,הנטק הדלי ידועב ,יתלוכי ךיא תספות ינניא םויה
 .וגרהנ רבכ םידוהי יפלא יכ ,וטיגה חטש תא םימצמצמ םינמרגה ויה היצקא לכ רחאל
 תחנהב ינמרג לצא הדבע אמא .תויצקאה תחאב הגרהנש אתבסל ךייש היהש תיבב ונרג ונא
 ונלכאו ונפסא ןכ .ונל השירפמ התיה הזמ .לכוא-תנמ התדובע-םוקמב הלביקו ,תבכר-יספ
 ולצא ינמרגה איבחה ,1942 ,סראמב 2-ב ,קסנימל ןמכייא עיגהשכ .המדא-יחופת תופילק
 םילבקמ ונייה ךכל ףסונ .בוט ינמרג הז היה .םעז רובעי דע וטיגל רוזחל הל ןתנ אל ,אמא תא
 לעופכ דבע אוה .וטיגהמ םיחרובה ינושארמ היה אוה ,אתבס תומ רחאל .אבס תאמ ןוזמ
 .ןקז לעב היהש ףא ,ידוהי אבס יכ עדי אלש יוג לצא
 לכ .דואמ םצמוצמ רבכ היה וטיגה .הדובעב אמא התיה ,וטיגב ןמכייא לש ורוקיב םויב
 לבא ,םיאובחמב ואבחתה םישנא .רקובב 8.00-ב הליחתה היצקאה .הדובעב ויה םירגובמה
 אובחמה תא ךכ ידי-לע ולגיו וכבי אמש וששח יכ ,סנכיהל םידליל ונתנ אל םירגובמה
 תא םינמרגל הלגא ,סנכיהל יל םינתונ םכניא םא" :הנטקה יתוחא הרמא זאו .םינמרגל
 אמש ,אובחמל ןטקה יחא םע תכלל יתששח ינא .אובחמל הסנכוה איה ."םכלש אובחמה
 יחא תא יתראשה .םינמרג םירטוש ונתוא ואצמ .רצחב יולג רובב ותא דחי יתאבחתהו הכבי
 .ןורדמב תדרל וניוטצנו תורושב ונודימעה ,ונלוכ תא ופסא .יתאצי ינאו רובב תלצומ הניפב
 שי" :ול יתרמא ,הובג יניארקוא דמע ידי-לע .םידרויה תא םיגרוה ויהו דצב ודמע םירטושה
 יל היה .תאזה הטחשמהמ יתוא איצוה אוהו ."ךל ןתאו אובחמל יתא אוב .תיבב בר בהז ונל
 תא ול יתתנ ,אובחמל ונעגהשכ .יתחירבב הירצונכ האְָריאש ידכ ותוא יל ונק ירוה ,בהז-בלצ
 יתיכבו יחא שפנו ישפנ לע ןנחתהל יתלחתה .רחא םוקמב ןומט יבהז יכ יתרמאו בהזה-בלצ
 וילע רגסו אובחמל ונתוא סינכה ."בר לכש ךל שי לבא ,הנטק תא" :רמא אוהו .בר יכב
 ינאו ,שומישה תיבב םיניתשמ ויה םירטושה .ןתש וניתש .םימי השולש םש ונבשי .ןורזמב
 האצמנש הפסוכ תכיתח ונמסריכ .ןטקה יחא לש ויתפש תא יתחלחילו ידי תא יתבטרה
 דוע ןיאש תוומה םע יתמלשה .תאצל יתטלחהו דוע גילבהל יתלוכי אל ישילשה םויב .יסיכב
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 הגרהנש ,התב לע תננוקמו תדמוע יתדוד תא יתיאר ,אובחמהמ יתאצישכ .ונממ טלפמ
 יתוחאו הנניא אמא .םיננוקמו םידמוע .םיאובחמהמ ואציש םידוהיה ראש םגו .וז היצקאב
 םוקמל יתכלהו יחא תא יתחקל רקובב .הלילה לכ םש יתבשיו יונפ תיבל יתסנכנ .הנניא
 רחאל .אתבס תא םגו יתוחא תא םש יתאצמ ."לבויה-רכיכ"ב םירתונה םידוהיה לש םזוכיר
 .אמא םג הרזח ןכמ
 -םוי םיאיבמ םינמרגה ויה תורבקה-תיב די-לע .וטיגה תא ומצמיצ בוש .וכשמנ םימורגופה
 ושמשיו גרוהל ואצוי םידליהו םינקזה לכ יכ העומשה הצופנ .םתוא םיגרוהו םידוהי םוי
 -תב הרג הז תיבב .אבחתה הלצאש תיראטאטל ונתוא איבהו אבא אב זאו .ןובס תיישעתל
 הנָלָי היה המש .הילא םיאב ויה םינמרגו ,היפהפי הרוחב ,אָּבּוק לצא הדבעש הלש הדוד
 תוהשל ךא .םידוהי לש אובחמ םייק םינמרג םירקבמ ובש תיבב יכ דשח אל שיא .קינזַמ
 .רעיל התיבמ ונאציו םירכיא ידגבב ונתוא השיבלה תיראטאטה .יוצר היה אל הז תיבב
 החפשמ - ימאו ינאו ;תחא החפשמ -- חאהו תוחאה ,אבא :תוחפשמ יתשל וניזחתה
 הרייעה דע לגרב ונכלה .םירוגמ-םוקמ םישפחמ ונאו וסרהנ ונלש םיתבה יכ ונרפיס .הינש
 .םידוהי ונאש ונב דשח אל שיא .תובדנ תופסוא ונייה ךרדב .מ"ק 40דכ ,ץיב'זיבּור
 .תחא השא לצא הדובע אצמ אבא .תואובת ןסחמב ונרג ץיב'זיבורב
 אבא .וגרוהל וצרו ידוהי אוה יכ ונעטש םיימשיטנא םינזיטרפ ידיב אבא ספתנ דחא םוי
 .ץיב'זיבורמ קחרה רעיל ונחרבו םידליה תא החקל אמא .חורבל חילצה
 לש תוחפשמה הנחמ לע ונל עדונש דע -- האלתו בער ייח ,רעיב ונייח םישדוח העברא
 .ןדעה-ןגל ונעגה וליאכ הז היה ,ןירוז לא ונעגהשכ .וילא ונכלה .ןירוז
 ויה הרזחבו ,תולועפל אצוי היה אבא .קי'צנבור תחפשמ םע דחי תרופחמב רעיב ונכתשה
 -רדחב דחי ונלכא .רפס-תיב רדּוס םידליל .תונוזמ ינימ לכו תוריפ ,חמק םיאיבמ םינזיטרפה
 .ונלוכל גאד .רדהנ םדא היה ןירוז .דועו ,יאמב דחאב תוגיגח םג וכרענ .לכוא
 החרבו ינמרגל האשינ םהלש תבש ,תחא החפשמ ונלש תיבב הרג ,קסנימל 19447ב ונרזחשכ
 ויה אל ונראשהש םיבר םיצפח .תיבה תא ובזעו החפשמה"ינב ולהבנ ,ונתוא ואר קרשכ .ותא
 .תיטפשמ ךרדב הרזחב םתוא ונלביק ,ךכ רחא םתוא ונאצמשכ .תיבב
 היה הליחתב .רפסה-תיבב ונדמל ,םידליה ,ונחנאו ,םיילענל תשורח-תיבב הדובע לביק אבא
 םידימלתה ןיב תַחוּור התיה תוימשיטנאה .טעומ רפסה-יתבב םידוהיה םידימלתה רפסמ
 .תותיכ 10 לש רפס-תיב יתרמג .םירומה ןיב דוחיבו
 יתרקיב ,האופר יתדמלשכ ,1952 תנשב .תמש דע .אבס םע תסנכה תיבל םיכלוה ונייה
 תנשב הפוחל ינאיבהל קיפסה דוע אבס .יתמצ םגו םירופיכה םויב לודגה תסנכה-תיבב
 ששח היהו האופר תישימח הנש יתדמל .םצמוצמ גוחב ,יאשחב ונרדיס הנותחה תא .6
 תדכ אבס ונתוא ןתיח ןכ יפ לע ףא .יתד סכט תכירעב ספתינ םא ,הטיסרבינואהמ ישוריגל
 .לארשיו השמ



 גרבדלוג הבויל
 הגירהה איִגמ

 ,(1983--1903) ,גרבדלוג הבויל ,ןייאּורמה

 דוד ידיב ןייאור .1960 תנשב הצרא הלע
 .ןהכ

 -- םיבצקה ,םיגיידה ,םינולגעה ,הכאלמה-ילעב ,םינוונחה .תידוהי ריע התיה התיה קסנימ
 .הנש 15 ליג דע הרות-דומלתב יתדמל הנושארה םלועה-תמחלמ ינפל .םידוהי ויה םלוכ
 יתרזעו דומלל יתלדח ,אבצל ותוא וסייגשכ .היחפנב ותא דבע רוכבה יחא ,חפנ היה אבא
 .םיקיבשלובה ימיב םג היחפנב דובעל ונכשמה .היחפנב אבאל
 ,קסנימל אבצהמ יתרזחשכ .בוליהומב םייתנש יתרישו ,אבצל יתסיּוג 1924 תנש ףוסב
 דע ,הנש 15 יתדבע םש .םיקנַטלּו תונוכמל בולישורוו םש לע תשורחה-תיבב דובעל יתלחתה
 ויה םילעופהו םיאנכטה ,ישארה סדנהמה .םילעופ 20007כ ודבע הז תשורח-תיבב .1
 .םיסור םטועימבו םידוהי םבורב
 .םיידוהי םינודעומ ויה ,ידוהי ןורטאית קסנימב היה יטיבוסה ןוטלשל תונושארה םינשב
 .תוידוהי תונותח םיכרוע ונייה ובו לודג םלוא ונל היה .שידייב הלהנתה ןודעומב הלועפה
 םינטק תסנכ-יתב המכ וראשנ .ולסוח ריעב תסנכה"יתב .ןודעומל הז םלוא ךפהנ ןמז רחאל
 .'ףיוה-לּוש'ה רצחב
 -םוקמל הלילב העיגמ התיה עתפל ."םיטסיקצורט"ה לע תופידרה ולחה םישולשה תונשב
 -תיבב ישארה להנמה םג .ומלענו ורסאנ םישנא ּוא"ָפְג לש הרוחש תינוכמ םירוגמה
 .ןשיטָפ ,רזוע יל היה .טסיקצורט ,םעה ביוא :עתפל םלענ ,םילעופ ןב לעופ ,יסור ,תשורחה
 אוה .היכוב תבשוי ותשא :ותיבל יתאב .אוה הלוחש יתייה רובס .הדובעל אב אל דחא םוי
 .םעה-ביוא :םלענ
 םידוהי זא ושריג םינמרגה .ןילופמו היסורוליב-ברעממ םידוהי םיטילפ ונילא ועיגה 1939"ב
 ןילופמ םיבר םידוהי .לובגה תא רובעל םהמ וענמ אל םיסורה !ןילאטס לא וכל :םהל ורמאו
 רבסב םידוהיה קסנימ יבשות ידי-לע ולבקתנ םיטילפה .תוכומסה תורייעבו קסנימב וצבקתה
 .הרצב יורשה ידוהיה ויחא תא ידוהי לבקכ םונלביק ונחנאו ,םידוהי הלא ויה ירה .תופי םינפ
 תוללעתה לע ונל ורפיס ןילופמ םיטילפה .קסנימ תוביבסב תורייעב םג רבדה היה ךכו
 םידוהיה תא םינמרגה וסינכה ךיא וניאר עונלוקב םג יכ ,םהל ונַמאהו ,םידוהיב םינמרגה
 ,ונילא םינמרגה וסנכיי םא יכ ונעדי .בוהצה יאלטה תא תאשל םהילע ּופָּכ ךיא ,תואטיגל
 .רמו ער ונלרוג היהי
 חורבל וליחתה םישנאו הצצפוה ריעה .ריעב הלהב המק ,הינמרג-היסור תמחלמ הצרפשכ
 םינמרגה יכ ,רוזחל וצלאנ םיחרובה לכ .לגרבו תולגעב ,תוינוכמב ,בכרב ,םיכרדה לכב
 למוה ןוויכל החרב יתוחא .ריעל וסנכנש ינפל קסנימ תוביבס תא ושבכ םה .םתוא ומידקה
 תשורחה-יתב םתואב דובעל וכישמה קסנימל םירזוחה .תיטיבוסה היסורל רובעל החילצהו
 דימ םלוא .םידבועה תויציצב םינמרגה וקדב אל הנושארה תעב .המחלמה ינפל ודבע םהבש
 .השדח ןושלב רבדל ולחה קסנימ יבשות םייוגהמ םיברו ,תימשיטנאה הלומעתה הליחתה
 הרטשמ-שיא -- םויהו ,טסינומוק יוגה היה לומת דוע .הרטשמל דימ וסייגתה םיריעצה
 תוכהל תושרו קשנ םהל ונתנ ,םירוחש םידמ םירטושה תא ושיבלה .םינמרגה תוסחב
 רתוי ןומא םינמרגל םהל היה .םיניארקואה ויה קשנ ולביקש םינושארה .םידוהיב
 םיחצורה ידיזלע ושענ תורצה לכו תוחיצרה לכ .םיסורוליבב רשאמ םיניארקואב
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 המ ועדי רבכ םיניארקואהו ,ןיע דינב ,הזימרב תודוקפ םהל ונתנ םינמרגה .םיניארקואה
 .תושעל םהילע
 ונתוא וריבעה םשמ .הקוריש בוחרב הנחמב וסניכו וספת ,םידוהיו םייוג ,םיריעצה ,ונתוא
 וררחיש םייוגה תא .םילבחב םניבל וניניב ומחת .םייובשה ויה ונידי לע .חותפה הדשב ריעל
 לכ יכ םינמרגה ועידוה ןכמ רחאל .וריאשה םידוהיה תא וליאו ,רצק ןמז רובעכ
 רחאל .דוחל ובצָיתי 'וכו םיסדנהמ ,םיאפור ,תונובשח-ילהנמ ,םיאנכט -- םיטנגילטניאה
 יתיאר יניעב .םהב ורי םשו תועבג יתש ןיב רטמ 100 לש קחרמל םתוא וליבוה ,ובציתהש
 .יתעמש יִנזאבו
 םהיניבו ,םישנא תואמ המכ !תאצל ,תאצל :ונב וציאהו תוצובקב ונתוא ורדיס ןכמ רחאל
 .לכה ורפיסו ורזח םהו ,םינרבקה ויה םייובשה .םהב וריו הדצה ולבוה ,תשורח-תיבמ יִרבח
 אל לכוא .רהנה די-לע ןכו המחלמה ינפל רפחנש יתוכאלמ םגא די-לע היה ונלש םוקמה
 םייובשה ונילא םיבנגתמ ויה תולילב .לכוא ונל םיאיבמ ויה החפשמה יבורקו ,ונל ןתינ
 .םהינומהב ועווג םה .םחלה-תפב םתא ונקלחתה .לכואו םימ תצק םישקבמו
 ךתינ היה דימ ,ושאר והשימ םירה םא .םיעלקמ תודמע םיפקומ ונייה .היה רשפא יא חורבל
 .טעמ-יתמ ונראשנ .םהב םירויו םישנא ונכותמ םיאיצומ ויה םעפב םעפכ .תוירי חטמ וילע
 .הלודג התיה הלהבה .ןאל ונעדי אל .זוזל הדוקפ הנתינ עתפלו ,תועובש המכ םש ונייה
 בוחרב רהוסה-תיב רצחל דע ,םיעלקמ-תת םהידיבו ,ס"ס ישנא לש קזח רמשמ תחת ונלבּוה
 ףכ ונלביק .את לכב רתויו שיא םישיש ,םישימח ונתוא וסחד .םיאתל םשמו היאקסראדולוו
 .םיתמ םירגפכ וניארנש דע ונלדלדינ .םימי השולשל תחא קרמ
 בנג ימ הדונש ,רצחל םיאתהמ ונאצּוה תוכמבו תופיחדב .תבגמ הבנגנ :הלהב -- םואתפ
 המכ ונכותמ ולידבה ?גרוהל ונתוא םיאיצומ הכָו הכ ןיב םא ,תבגמ המ םשל ? תבגמה תא
 .םיאתל וריזחה ונתואו םישנא
 ,ינא יתדמע תחא הצובקב .המישר יפל תומשב ארק ינמרגו ,תוצובקב ונואיצוה ןמז רחאל
 תסכימל קוקז אוה .םכיתומשב וארקישכ ונעת לא" :םהל יתרמא .םירבח דועו ,ה"ע יחא
 אוב !הנה אוב :תומשב בוקנל אלב רבכ ינמרגה ארק ,יוצרה רפסמה אלמתנ אלשכ ."ירָי
 הלא .אלכל הרזח םירעשה ךרד תולקמב ושריג ונתואו ,דצב ודמעוה וארקנש םישנאה !הנה
 לשמל ,םיבר ויה הגירהה-תומוקמ .םהיניב היה יסיג םג .ךכ-רחא ורונ רהוסה-תיבב וראשנש
 .דועו תבכרה-תנחת די-לע הני'צשבוקישמ ,ץֶניטסורט
 שאר .תיטסיבשלובה הכפהמה םוי ,1941 רבמבונב 7-ב העצוב הנושארה היצקאה
 .ועוצקמ יפל סדנהמ ,דואמ יטנגילטניאו ןתמוק ,הפי םדא ,ןיקשומ זא היה "טארנדוי"ה
 תא לבקל ץלאנ אוהו ,"טארנדוי"ה שארכ ותוא ונימ םינמרגה .היריעב דבע םיטיבוסה ימיב
 עוצקמה-ילעב לכ יכ ,הדוקפ האצּוה .אובל תללוחתמ היצקא יכ ונשגרה דעומ דועב .יונימה
 .םורגופה לחה תרחמל .השענ רבדהו .וטיגהמ קחורמה הקוריש בוחרב הנחמל ורבעוי וטיגב
 ברע ינא .ךליש ,הקוריש הנחמל תכלל הצורה לכ !םידלי" :ןיקשומ עידוה םורגופה ינפל
 הנחמב םנמאו .הקורישל ןכ םג ךלה ותחפשמ ינב םע ומצע אוה ."םייחב ראשיי יכ םכל
 היאקסבוקאר ,הגימינ תובוחרב הללותשה היצקאה .םיערופה ועגנ אל הקוריש
 ונחלצה יתחפשמ םע ינא .םישפח םישנאה וכלהתה תובוחרה רתיב .היאקסבורטסואו
 .לכה קתתשה הלילב .ברעה דע רקובהמ םויה לכ ךשמנ םורגופה .םייחב ונראשנו אבחיהל
 ראשנ הדובע-םוקממ הדועת ודיב התיהש ימ לכ יכ ררבתנ .םיכלהתמ םישנא וניאר תרחמל
 .םש ונרג זאמו ,לבויה-רכיכב םירוהה תיבל יתונב יתשו יתשא םע יתאצי .םייחב
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 רפס-תיבב םינמרגה ומיקה ,הפוריא-ברעמ תוצרא יאצוי םידוהי לש ,יגרובמאהה וטיגה תא
 ,הגימינ תובוחרב ןושארה םורגופה רחאל .תומוק שש ןב ןינב הז היה .הקילבופרה בוחרב
 ועיגהו ,םייסורה םידוהיהמ הלאה תובוחרה לכ ונופשכ ,היאקבורטסואו היאקסבוקאר
 וטיגה תא וריבעה ,הפוריא-ברעמ תוצראמ םידוהי לש םישדח םיחולשמ םייתניב
 .יללכה וטיגה ןמ ולידבהל ,ותוא ורדגו היאקסבורטסוא בוחרל יגרובמאהה
 םישק ושענ וטיגב םייחה .זילטאה בוחרב ,שדח םורגופ ךרענ 1941 רבמצדב םירשע םויב
 תיב לע םילפנתמ ויה םייסורוליבו םייניארקוא .תויליל תויולפנתה םג וכרענ .רתויו רתוי
 .הדובע-תודועת םהידיב ויהש הלא וליפא ,םיאצמנה לכ תא םיחצורו
 -םוקמב ורונ ,ורזח אל הדובעל ואציש םיבר םישנא .הדובעל אצוי יתייה אל הנושארב
 תויולפנתה וכרענ הליל-הלילו ,בצמה רימחהשכ לבא .וטיגב אבחתמ יתייה ןכלו .הדובעה
 -תסרובל ונאצי .הדובעל תאצל ירבחו ינא ונטלחה ,וטיגב םיתב לע שארמ תויופצ-יתלב
 ,םיחפנל השירד התיה ."לּוש-ראכ"ה רבעשל היה וב םוקמל ךומס ,יסורה רוזיאב הדובעה
 הדובעל ירבח תאו יתוא חקל ,יסור ,תשורח-תיב להנמ .יננה חפנש תואל ידי יתומירה ינאו
 תודועתה יפ-לע וטיגל םירזוחו הדובעל םיאצוי ונייה םינושארה םימיב .תודועת ונל ונתנו
 וטיגל ונתוא םיריזחמ ויה ,תשורחה-תיבב םידבועה םידוהיה רפסמ הברתהשכ .ונידיבש
 תשורח-תיבב .הדובעל ונתוא וליבוה םשמו "טארנדוי"ל םיאב ונייה רקובבו ,רמשמ יּווילב
 ונייה .תיסורה היסולכואה יכרצל תולגעו םילגלג ,םיריצ ,תוצצקמ ,םיינזאמ ורציי הז
 םיירהצב םוי לכב .םימי עובשל חלמ םארג 100 ןכו ג"ק 1 הלקשמש םחל-רכיכ םילבקמ
 .םחל-תסורפו קרמ ונלביק
 םידוהי יתיאר .הדובעל תאצל ידכ "טארנדוי"ל יתעגה ,םירופה גחב ,1942 סראמב 2"ב
 תא םיכרוע ךכ-רחאו ,הדובעל תאצל םישנאל תתל םיגהונ ויה םינמרגה .םישחלתמ
 דלי .םורגופה לחה הדובעל ונאצישכ ,ןכאו .קֶלָח רובעי אל םויה יכ ונשגרה .תויצקאה
 .ךכ לע ונל רפיס ונמע דבעש ויבא לא עיגהו הרימשה-םוסחמ תא ץרפש
 תורוגס תותלדה .רגוסמו רוגס תיבה .שיא ןיאו ,ירוה ירוגמ םוקמל יתעגה ,וטיגל ונרזחשכ
 יתלאש .יניע וכשח .םיוסמ תיבמ םירגה לכ תא ואיצוה רשאכ וגהנ ךכ .תונולחה ןכו תוחולב
 םירחא םיבר םידוהי ןכו "טארנדוי"ה די-לע הרונ יבא ,רצחב התרונ ימא יכ ,יל עדונו
 ,םיבר םיפלא דוע וגרהנ חוי ותואב .שיא 5000 ,לודג רוב ךותל וקרז םלוכ תא .םידלי דוחיבו
 יכ ,יסור םוגרתבו תינמרגב ועידוה וידארב .םהב וריו תונולוקב ריעל ץוחמ לא ולבּוהש
 ...תינכתה יפל ודמשוי םידוהיהו ,סנ הרקי אל םעפה לבא ,םירופ סנ היה םינפל
 ןזיטרפ ,ןמדלפ תא יתרכה .םינזיטרפל םישנא םיריבעמה םידוהי לע ,תרתחמה לע יתעדי
 יתרכה .בולישורוו םש לע תשורחה-תיבב המחלמה ינפל יתא דחי דבע ונב .בונוימֶס הנחמב
 רחאל ףכית םינזיטרפל חרבש ןיקרי תא יתרכה ,םינזיטרפב הגולפ דקפמ היהש תודיפל תא
 ,בֶלָּביג ול וארק תרתחמב -- בובולוג לאכימ תא ןכו ,םירופ רחאל ,1942 ץרמ לש היצקאה
 ,ןזרג וא רושמ םיחקול ויה ?םינזיטרפל םיקמוח ויה ךיא .וכלה םיבר .םינזיטרפל ךלהש
 ליבומה אוה לוכיבכ ,ועורז לע טרס םש היה דחא .םיצע תתירכב הדובעל םיאצוי לוכיבכ
 וליבוהש םינמרג םג ויה .םינמרגהמ וליפא בהז תרומת וטיגב םיגישמ ויה קשנ .הדובעל
 יאלוקינ ראצה ימימ בהז-תועבטמ םהל ויהש םידוהי .ץלוש ןיצקה ןוגכ ,םינזיטרפל םישנא
 .קשנ םג ,לכה גישהל םתרומת ולכי
 יתדחפ ינאו ,דואמ האָג היה אוה .ד"סה לש לכואה-רדחב דבע אוה .וטיגב יתרכה ןירוז תא
 ועגנ אלו ,הדובעל ןירוז ךלה ,1942 טסוגואב ,היצקאב .דואמ הפי ןבו השא ול התיה .וינפמ
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 .גרהנו הרטשמה ידי-לע ספתנ ןבה ךא .הקילבופרה דרומב אובחמב האבחתה ותשא .וב
 .הנורחאה יתוחא םג הגרהנ היצקא התואב
 ,החצרנ ילש החפשמה לכשכ ,1942 סראמב םורגופה רחאל ?םינזיטרפל יתעגה ךיא
 יכ ,וטיגב עובק םירוגמ-םוקמ יל היה אל ."קינראדּוא" תשורחה-תיבב דובעל יתכשמה
 רוזיאב תרתחמה םע רשק םהל היהש םירכמ יל ויה .םינזיטרפל חורבל רבכ יתננוכתה
 ,לזרבה רשג לא ,תובורא-יקנמכ םישפוחמ ,ונאצי דחא םוי .הקסאו םשב דחא םע ,יסורה
 יוג היה הזש אצמנ .רשקמה ונל תוכחל ךירצ היה םש .תבכרה לש תואשמה תנחת דיל
 ,םלענ דחא תבש םויב .םישושתו םיבער ,םימי עובש טעמכ םיכרדב ותא ונבבותסה .רוכיש
 .הילא ונפרטצהו הדובעהמ תרזוח הנולוק וניאר .קסנימ-וטיגל רוזחל ונטלחה הרירב ןיאבו
 אל וטיגב .םינזיטרפל דחא רבכ חרב ונלש תשורחה-תיבמ .הדובעהמ יתרדענ םימי עובש
 .טעמכ יתלכא אל םימי עובש .לדלודמ יתייה .הדובעה םוקמל יתרזחו ,ראשיהל יתלוכי
 יכ ול יתרמא .םינזיטרפל החירב ןויסנב ינמישאהו יוגה להנמה יל ארק ,הדובעל יתעגהשכ
 רבכ יל .הדמשוה יתחפשמ לכ .םימ סוכ יל שיגיש שיא אצמנ אלו םימי עובש הלוח יתבכש
 ןתנ ףוסבל .הריקחב יתוא הניע םייתעש .תוומל יניד ץרחנ ךכ ןיבו ןיב .רבד םוש תפכיא אל
 לכ תא יתלכאש ,בער ךכ-לכ יתייה .חלמו םחל רכיכ ,תיעובש הנמ תלבקל רושיא קתפ יל
 .וטיגל יתעגהש ינפל דוע םחלה רכיכ
 רשקמה יכ ירבחל חיטבה הקסאו ןכש ,םינזיטרפל רקובב תאצל םיכירצ ונייה תרחמל
 לבא ,ליתב רודג היה וטיגה םנמא .החלצהב רתכוי שדחה ןויסנהו ,ושנוע לע אובי רוכישה
 יתעגה .תורבקה-תיב תבריקב ליתה תא רובעל ונטלחה .תאצלו ליתה תא םירהל היה רשפא
 ונירוחאמ עיגה הקסאו .םיחחושמו ךרדה עצמאב םידמוע םינמרג השימח הנהו םוקמל
 םה םגו ,םינמרגכ ושפחתהש םיניארקוא ויה םינמרגה תשמח יכ ררבתנ .רובעל ונל תתואו
 םינמרגכ םישפוחמה םיניארקוא ינש לכ לא" :רמאו ונילא ברק הקסאו .םינזיטרפל םיאצוי
 הרומ ונינפלו םיניארקואה םע ונכלה .היה ןכו ."ךרדה-הרומ עיפוי דימ .םכמ דחא ףרטצי
 ותוא וסינכהו ךרדה-הרומ תא וספתו ופאטסג ישנא םשמ ואצי ,הרפתמ די-לע ונרבע .ךרדה
 ,ןיַא הרזח ךרד" :יל רמא ומע יתכלהש יניארקואה לוחוחה .וילע ונישלה הארנכ .רצחל
 ,דשח לכ ונררוע אלו ונכלה .דשח ררועל אלש ידכ ,תינרוחא לכתסהלמ ונענמנ "!המידק
 "םינמרגה" .ןורק די-לע םידמוע םירטוש רשע-השימח הנהו ,תבכרה-תנחתל דע ונעגה
 רבכ ונייהו ונילא ופרטצה ירבח ינש .יתא רשא "ינמרגה" קר ראשנו ,ומלענו וקלתסה ונלש
 ונעגהש דע תכלל ונכשמה .ונלש "ינמרג"ל םירטושה ועידצה ונרבעשכ .םישנא העברא
 שמשהשכ .ועיגה אל םהו ,שוב דע םהל וניכיח ."םינמרגה" רתיל תוכחל ונטלחהו תודשל
 !דוע םהל הכחנ אל :ונלש יניארקואה ,הקסאו ונל רמא ,עוקשל הלחה
 ףוסבל .ירמגל ךישחהש דע םיליבשב ונכלה .לָס-היוראטסל ךרדב הנפּו הפמ איצוה אוה
 םיבער ונייה .ונתא ועיגה אלש ,םירחאה םיניארקואה ידיב ראשנ לכואה לכ .רעיל ונעגה
 ונתאמ בר אל קחרמב יכ ,וניאר רקובה רוא םע .םהילע ונבכשו םיפנע תצק ונרבש .םיעגיו
 ינמרג ינא יכ ובשחי םינזיטרפ .רפכל סנכיהל לוכי יניא ינא" :הקסאו ונל רמא .רפכ אצמנ
 רוזאב טטושמ ינא המל יכ ,יב וריי םה םג ירה ,הביבסב םייוצמ םינמרג םאו .יב ורייו
 ."ןוזמב תאז ףילחהל הסניו ,ינמרג ןובס יל שי ,רפכל םכמ והשימ שגי .ינזיטרפ
 ,םילשובמ המדא-יחופתב ינדביכו .ינא ידוהי יכ דימ ריכה אוה .יוג לש תיבל יתסנכנ .יתכלה
 םיכחמ ץוחב :ול יתרמאו ןובס תוכיתח המכ יתאצוה ,ישפנ תא יתייחהש רחאל .בלחו םחל
 ןותעב זרא ,הרומת לבקל בריס יוגה .המדא-יחופת המכ ןתו ןובסה תא חק .םירוחב המכ יל
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 .רעיל יתרזחו בלחב ריסה תא אלימ ,המדא-יחופת
 םיליבומה םירטוש ונשגפ .םוקמהמ זוזל ונטלחה .סנל וניפיצ ,םבל תא ודעס ירבחש רחאל
 םיסנכנ ונייה .םימי המכ ונטטוש ךכ .ונלש "ינמרג"ל ועידצה םה .הדובעל םייוג םילעופ
 .םינזיטרפה לש רוזיא הז היה .לכוא םישקבמו ךרדב םירפכל
 .םידי ונומירה ,ונלהבנ "!הלעמל םידי" :האירק לוק עתפלו ,םירפכה דחאב ונבשי דחא םוי
 ןמדלפ םוחנו בונוימֶס דקפמה םמע ויה .םיסור המכו םידוהי םירוחב ינפל ינא האור הנהו
 םע דחי ,בולישורוו םש לע תשורחה-תיבב יתדבעו ,קסניממ ינא יכ םהל יתרפיס .קסניממ
 ירהש ,םירחא םידגב ול ונתינ דימ .ונתא ךלוהה "ינמרגה" והימ יתרבסה .ןמדלפ לש ונב
 םשש ,הנולוקימ רפכה תוביבסל תכלל ונל רמאנ .ינמרג ידגבב רעיב טטושל ול ןכוסמ
 .ונתוא ולבקי םהו םינזיטרפ םייוצמ
 ונתאו ,רפכל ונסנכנ .ןושארה ונרפכל ונרזח .םינזיטרפ וניאר אלו ,רפכה תא ונאצמ ,ונכלה
 םהיניבו ,העיגמ םינזיטרפ תצובק הנהו .ןושיל רעיל ונכלהו ונלכא .הקסאו יניארקואה
 םמצע םהש רחאמ .בהז בל ובלש יוג ,בָצי'ַז היה דקפמה .בולאק'צ תגולפ תאז התיה .תודיפל
 .הגולפל ונפרוצש דע רעיב םימזי"םוי דוע ונטטוש ,המישמל זא ואצי
 .ונל רסח אל לכוא .קסניממ מ"ק 16 לש קחרמב ונייה .שיא 20 לכה ךסב התנמ הגולפה
 .הסכימה יפל ,בלח םידכ ינש םינמרגל ליבומ רכיא .לכוא םשמ ונאבהו םירפכל ונסנכנ
 םינזיטרפ" :קתפ ול םינתונו ,הלגעהו סוסה םע ,בלחה תא םימירחמ ,םינזיטרפ םישגינ
 הרפ ,ריזח ולצא ומירחה םינזיטרפה יכ ינמרגה דקפמה ינפב ןנולתמ היהשכ "!ומירחה
 "? תושעל רשפא המ .קשנ םהל שיש הלא ידיב אוה חוכה" :ול הנוע ינמרגה היה ,המודכו
 הלטּוה :ול םירמואו ,רפכה-שאר ,"סיטלוס"ל דימ םינופ ונייה רפכל םיסנכנ ונייהשכ
 ,לכה ףסוא היה אוה .םיקשמה לדוג יפל ,הזו הז רכיא לע םיניערג לש תאזכו תאזכ הסכימ
 תא .הטיח ךכו ךכ ונמרחה יכ רושיא יקתפ ול םיריאשמו ונתא הטיחה תא םיחקול ונייה ונאו
 םהו ,םייוגל םירסומ ונייה חמקה תא .ונלש ינזיטרפה רוזיאה תנחטב םינחוט ונייה הטיחה
 .םחל ונל םיפוא ויה
 .רופכבו גלשב ,הלאכ םילהואב ונרג 1943 ףרוחב דוע .ץע יפנע םייושע םילהואב ונייח
 .להואה תא ליפמ הרשפהה ןמזב ברה גלשה היה םימעפל
 .שיא 700 ונייה רבכ שדוח רובעכ .שיא םישולשכ בולאק'צ הנחמב ויה 1942 רבוטקואב
 וליחתה םינמרגהש ינפמ וחרב םה .םתוא ונלביק ונחנאו ,ונילא וחרב םירפכהמ םייוגה
 תריש ינשה וליאו ונלצא היה םיחאה דחאש םירקמ ויה .ונילא חרב רעונהו ,םירפכל רודחל
 .םינמרגה לצא רטושכ
 ויהו חבטמ ונרדיס םש .יקובילאנ רעיל םשמו ץינָביא לש דעה-רעיל ונרבע 1943 תישארב
 .הידוהי השא התיה בָצייַז ונלש הדגירבה דקפמל .תוידוהי המכ ןהיניב .ולשיבש םישנ המכ
 ,תודיפל םיחאה ינש ויה .ץיבוטכיש הבויל ומשו ידוהי דקפמ היה .טעמ וניניב ויה םידוהי
 .תולועפב גרהנ םהמ דחאש
 ונלעפ .םישנא העברא -- תחא לכב ,רויס-תוילוח יתש ויה .רויסה תקלחמב יתייה ינא
 ונייה .םיסור השולש דוע ימע ויה ילש הילוחב .החונמל עובשו םירויסל עובש :תורמשמב
 .ונל ורזעש םירפכב םיבר םייוג ואצמנ .םינמרגה יכרד לע תוקחתהל ,ונלש רוזאב םירייסמ

 רתיהו .הנחמל עידוהל ונתאמ דחא ונחלש ,דושח והשמב ונחגשהשכ .הביכרב היה רויסה
 בוקעל וכותמ םירייס איצוה הנחמ לכו ,םינזיטרפ לש תונחמ ויה רעיב .חיגשהל וראשנ
 םירייסה םע םימעפל םישגפנ ונייה ונירויסב .תונחמה ןיב רשק היהו םינמרגה ירחא
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 -הנחמו הלאה תונחמה ינש .יקסבָינ רדנסכלא םש לע הנחמהמ ןכו "יקיבשלובה הנחמ"המ
 ישנא לכ םיסנכתמ ויה רבוטקוא תוגיגחב וא יאמב דחאב .תחא הדגירב וויה בולאק'צ
 םאונכ ונלצא עיפוה 1943 יאמב דחאב .םייניע עבשב ונרמש ,םירייסה ,ונחנאו .הדגירבה
 םיקחשמ ונייה בובוד ונגס םע .הבהלו שא ,היה םישרמ םאונ .ןוילעה דקפמה ,ןוטאלפ
 ונחלצה םימעפל .םידגבב -- רוסחמ ונשח דחא רבדב .םיבוט םישנא ויה םהינש .םיפלקב
 .םייסנכמ רופתלו דב גישהל םינוש םיכרצמ תריכמ ידי לע
 המכ תרּומת בהז לבור 10 יל ועיצה םה .יקסליב הנחממ םידוהי המכ םע רעיב םעפ יתשגפנ
 םיאצוי ויהשכ םג ,קשנ םהל היה אל םבור .םירודכ 30 םהל יתתנו ףסכה לע יתרתיו .םירודכ
 ךותמ קר ,םהמ ודחפ אל םירפכב םייוגה .קשנ אלל רתיהו םיניוזמ םידחא ויה ,תולועפל
 לכ תא יתשגפ .וניצרש המ לכ םיחקול ונייהו ודחפ ונינפמ .לכוא םהל םינתונ ויה תונמחר
 רעיה יאנתב שיא 1300 -- 1200 לש הנחמ קיזחהל ןָּכש ,םירוביג ויה םה .יקסליב םיחאה
 ,םיבור 18 בונוימס ול ןתנ ןירוז הנחמ תמקה םע .יתשגפנ ןירוז םע םג .הרובג וז ירה --
 .םיבורל בר ךרע היה אל םימחולה תונחמב .ןירוזל םיבור הנחמו הנחמ לכ םרת ךכ רחאו
 םודאה אבצה בזע ותעשב .םיריעצה םירכיאה ונל תאז ואיבה .םיעלקמ-תתב ונשמתשה
 ואיבה ,תונחמל םימחול ונילא עיגהל ולחהשכ .תאז ופסא םירפכב םייוגהו בר קשנ גוסנה
 .חדקאו עלקמ-תת םינזיטרפב יתלבק ינא .םיחדקאו םיעלקמ ,םיעלקמ-תת -- בר קשנםתא
 יוק ירוחאמ הלעפש היזיביד תאז התיה .קאפבוק לש היזיבידה םע םג יתשגפנ ירויסב
 םישנא 8 קוחרמ וניאר ,ונבכרשכ .םיקנט םהל ויהו ,תולחזמ לע םיעלקמ םהל ויה .םינמרגה

 .ומצעבו ודובכב קאפבוק היה םהיניב .םהילא תשגל ונטלחה .תפקשמ םהלו
 יכ ונל עדונ .רעיל ונרזחו םירפכה תא ונבזע .רוזיאה לש םיליבשה לכ תא םהל וניארה
 םייובש וחקלו םינמרגב ומחלנ דוע קאפבוק ישנא .1944 ילויב הז היה .הררחוש קסנימ
 ינא .דואמ םיבר וגרהנ תוברקבו ,םדקתמה םודאה אבצל וחפוס ונלש םינזיטרפה בור .םיבר
 .ררחושמה רוזיאב ונראשנ רתוי םישישק םינזיטרפ המכ דועו

 :לאמשל ןימימ הנוילעה הרושב .1956 ,קסנימ ,ץיבוליימש גילז םע ןוסדיוד לחר יאושינ תביסמב
 ץיבוחמצ בייל ,ץיבוחמצ היער ,טברוק הניגר ,ץיבוליימש םהרבא ,ןוסדיוד הריא

 ןוסדיוד המורפ ,ןוסדיוד לארשי ,גרבדלוג הבויל ,גרבדלוג הבוד :עצמאב
 ןוסדיוד הווא ,ץיבוליימש-ןוסדיוד לחר ,ץיבוליימש גילז ,ןוסדיוד הינג :הנותחתה הרושב



 יקסרקוט הילוז

 ידי ומב

 קסנימב דלונ יקסרקוט הילוז
 יצב חלַמכ תריש .1909-ב

 המחלמה ימיב | .יטיבוסה
 קסנימ-וטיגמ | חרב
 תצובק םע | םינזיטרפל

 ,ול תודוה ,הלצינש םידוהי
 לע הָאר) םינמרגה ףדרממ

 היטק ותייער תמישרב ךכ
 הלע .(דועו [יקסרקוט םירמ]
 1969 תנשמ .1960"ב הצרא
 הישעתה ידבועמ --
 ןושארה -- הכזו ,תיריואה
 סרפב -- םידבועה תווָצמ
 בשות .ןייטצמה | דבועה
 .דודשא

 רכינ אלו תוברועמ תונותח ויה .בוטב קסנימב םידוהיה ויח ,1941 תנשב המחלמה ץורפ דע
 םהו םלצא רקבמ יתייה .דואמ ונדדיתה .םיסורוליב ויה רתויב םיבוטה ירבח .ידוהי ינפמ יוג
 תדמעה קר וז התיה יכ דימ ררבתה ,המחלמה הצרפשכ ךא .שפנבו בלב ונייה םירבח .ונלצא
 אלא יךבחמ יתשקיב אל .יתימאה םפוצרפ תא דימ ונל וארה םושלש-לומתמ ונירבח .םינפ
 הליג אלו קמחתה -- םינזיטרפל חרבש ירבח וליפא ךא ,םינזיטרפל ,רעיל עיגהל יל רוזעל
 .רבד ךכ לע יל
 ,םינזיטרפל ,רעיל עיגהל התיה יתפיאש לכ .וטיגל הנממ רזוחו הדובעל אצוי יתייה וטיגב
 לבא ,הלפאב םירוועכ הליחת ונששיג וטיגהמ ונאצישכ .םהילא עיגהל ךיא ונעדי אל לבא
 .םינזיטרפ לש הגולפל עיגהל יתחלצה סנ ךרדב
 ףסונ ,תובכר שולש ץוציפ םשרנ ינובשח לע .םינלבח תצובק שאר יתייה םינזיטרפה תגולפב
 אופיא יתצרח ,אצמנב ויה אל הדובע ילכ .תומגרמ יתנקתה יִדִי ומב .םירחא הלבח ישעמל
 .יִדָמל תוליעי ויה תימצעה יתרצותמ תומגרמה .לזרב םג וב יתרסינו םייניש לגַמב
 התוא איבה ,ידיזהשעמ המגרמ דחא דקפמ חקל ,קסנימב ונייהשכ ,רורחשה רחאל
 .ןואיזומל םֶּמא תשגל ושקיבו םידקפמ ילא ואב .וידי-השעמכ הגיצהו הכפהמה-ןואיזומל
 תינזיטרפה הגולפב תומגרמה תא יכ םיעדוי לכה ירהש ,הקיתשב ךכ לע רובעא אלש יל וצעי
 ףא .ידי-ישעמ איה המגרמהש יתרכה םנמאו ,ןואיזומל ונאב .ינא יתנקתה תימצע תרצותמ
 המגרמה תדמוע םויה דע .הקלחמה-דקפמל ול םֶשּובי .הז ןינעב קסעתהלמ יתענמנ ןכ יפ לע
 .ימש לע אלו יסורה הקלחמה דקפמ םש לע המושרו םינזיטרפה-ןואיזומב
 יתדבע .אבצה יכרצל דבעש יִנָכיִמדורטקלא תשורח-תיבב ןֶמּואכ הדובע יתלביק םהה םימיב
 .הצרא יתילעש דע םש
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 טנֶטאפ באז

 ץראל קסנימ -רברפב זוחלוקמ

 הלע .1926 תנשב קסנימב דלונ ,טנטאפ באז ,רבחמה
 .ןהכ דוד ידיב סופדל אבוה ורופיס .1972-ב ץראל

 םק ,(תוריח) "הדובווס" ומשו ,זוחלוקה .זוחלוקבש יתחפשמב ימצע תא ינא רכוז יתודלימ
 בורק ,הקבוחאלו הפסְרֶפ םירברפב ,שממ קסנימ ריעה הצקב םירשעה תונש ףוסב הארנכ
 םג ,םידוהי קר הליחת ,תוחפשמ םישיש"םישימח זוחלוקב ויה .'ץולסיוס רהנה תפשל
 האמ הבו תפתושמ תפר זוחלוקל ויה .שידייב ומשרנ םילוקוטורפהו ידוהי היה שאר-בשויה
 םישרפ ידודג ונח זוחלוקהמ קחרה-אל .דועו ןופיש ,המדא-יחופת יחטש ,םיריזח ריד ,תורפ
 .םיסוסב השענ עקרקה דוביע .תודשה בויטל זוחלוקל רכמנ םיסוסה לבזו ,םודאה-אבצה לש
 תב ,תיטרפה הקלחהמ רקיעב האב זוחלוקב החפשמה תסנכה ךא .ויה אל ןיידע םירוטקרט
 הל ויה זוחלוקב החפשמ לכ .תוינבגע ,םינופפלמ ,בורכ :תוקרי ולדיג הילעש ,םיינש וא םנוד
 ולכא םלוכ אל ךא ,ההובגה הסנכהה ללגב םידוהיה לכ ולדיג םיריזח .הריזח םגו תורפ יתש
 ,ריעה הצקב ונייח ירהש .רזע-תקוסעת ורשפיאש הלגעו סוס םג ויה ונתחפשמל .ריזח-רשב
 קפסלו ריעה זכרמל עיגהל היה השק ,1929 תנשב קר קסנימב המקוהש ,תילמשחב וליפאו
 .םיעצמאה-לעב ןכרצה תיבל רשי םיכרצמ
 .בוט היה לוביהו ,םימ ופצוה תודשה לכ .ויתודג לע 'ץולסיוס רהנה הלע 1931 תנש ביבאב
 .בער ררש םש יכ ,ןוזמ יכרצמ קסנימב גישהל הניארקואמ ואב םירכיא ינומה יכ ינרוכז
 דחא ,רחאב שאר-בשויה ףלחוה םימיל ךא .בוטב ויח םידוהיה וירבחו גשגיש זוחלוקה
 רדרדינ ותלהנהב .תיסורוליבה תיטסינומוקה הגלפמה זכרממ ןירשימב חלשנש ,ןיקטלז
 ,םישדוח השולשל רסאנ יבא .םייוג ואב םמוקמבו ,חורבל וליחתה םידוהיה וירבח ,זוחלוקה
 סוסהו תורפה ,תיבה לבא .תוידוהי תוחפשמ םירשע ידי-לע זוחלוקה תביזע ןוגראב םשאוה
 תלבוהב דבע אבא .דובכב ונסנרפתהו ,ונידיב וראשנ המדאה תקלח םגו ,יטרפה ונשוכר --
 הנשו ידיא רפס-תיבב דומיל-תונש עברא ירחא ,ינא .זא ומקש םילודגה םינינבל םינבאו לוח
 .הכאלמ-לעב לצא תּוחחפ דומלל יתלחתה ,יסור רפס-תיבב תחא
 .היסור-הינמרג תמחלמ ץורפב יתייה 15 ןב
 ונתושרב .תינומה החירב הליחתה .תושק ריעה הצצפוה המחלמה לש םינושארה םימיב רבכ
 ויה הדבל ונתחפשמ .םינכשהו םיבורקה לכ תא טולקל ונרדתסה ישוקב ךא ,הלגעו סוס ויה
 רטוש דמע ךרדבו ריעהמ קחרתהל ונקפסה אל .ונסמעה ןוזמ תצק םג .םידלי השיש הב
 ידילע השבכנ רבכ בוסירובל ךרדהש הנעטב ,הריעה הרזח העונתה תא ןןיכו יטיבוס
 ולבוהש םייובש יפלא לש תוכורא תורוש וניאר ריעל םינמרגה תסינכ ינפל דוע .םינמרגה
 -ידמב םישבולמ ,םיוסומ םינמרג םינחנצ ויה םירטושה יכ ררבתה ןכ-ירחא .קסנימ ןוויכב
 .הטוהר תיסור רביד םהמ קלח .תיטיבוסה היצילימה לש דרש
 טקש ררש .הפסרֶפ ונרברפ ךרד ריעל ינמרגה אבצה סנכנ צ"החא 4 העשב ינויב 28-ב
 -תיב די-לע ,ונתאמ קחרה-אל וזכורו ורבעש םייובשה תורייש ידי-לע קר ערפוהש ביבסמ
 ,ץובל ןוזמ םינמרגה םהל וקרז םעפל םעפמ קר ,לכוא ןתינ אל םייובשל .יאבצה תורבקה
 .הזחמה תא ומליצו קוחצמ ולגלגתה םינמרגה .ולשב ושתכתה םייובשהו
 םללכבו ,ובציתה הלא לכ .בציתהל 60-16 ליגמ םירבגה לכ לעש הדוקפ האצוה ילויב 2-ב
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 תוחפשמל ושרה לבא ,םהל ןתינ אל לכוא .םייובשה-הנחמ תבריקב וזכורו ,לודגה יחאו יבא
 םע וברעתה לכוא ואיבהש םידליו םישנ .תינדפק התיה אל הרימשה .ןוזמ םהל איבהל
 .הנחמהמ זא חרב יחא ,ןכאו .חורבל תורשפא םג התיהו .םייובשה םע וליפאו םיאולכה
 םיטנגילטניאה תדרפה ,םיאולכה ברקבש םידוהיה תדרפה :םילוגלגה לכ תא רבע יבא וליאו
 .וררחוש םייוגה .גרוהל ואצוהש (םיאפורל טרפ 'וכו תונובשח-ילהנמ ,םירומ) םידוהיה
 רהוסה-תיבב וקזחוה םירחאה .םש ורונ םקלחו ריעה זכרמב רהוס-תיבל ורבעוה םידוהיה
 .םקוהש וטיגל ורבעוה םשמו םוי םירשעכ
 הרשע ךשמב זכרתהל םידוהיה לכ לע היה ,ילויב 19-ב האצוהש וטיגה תמקהל הדוקפה יפל
 ןתמו-אשמ להנתה םימי הרשע םתואב .רוזיאה תא בוזעל םייוגה לעו ,רדגומה רוזיאב םימי
 רודיס ונאצמו ונלש תיבה תא ונרסמ אל ונחנא .םיפוליח לע םידוהיהו םייוגה ןיב יטרפ
 תא םהל ונרסמ .הלעב םע ונילא העיגה יוגל האשינש הכומס הרייעמ ונלש דוד-תב :רחא
 הידוהי יכ דודה-תב לע ונישלהש דע ,המ-ןמז רשקב םהמע ונדמע וטיגה תמקה ירחאו ,ונתיב
 .ולרוגב הלע המ עדוי ינניאו ןמז רובעכ םלענ לעבה .גרוהל הואיצוהו איה
 רדתסהש ,יוגה יתבורק לעב יל עיצה ,רהוסה-תיבב היה ןיידע אבאשכ ,וטיגה םוק ינפל דוע
 סוסה תא אופיא יתמתר .הדעסמל תיאבצ היפאממ םחל ריבעהל ,תיאבצ הדעסמב הדובעב
 שגינ ,ונלש ןכש יוג רבע הנהו ,םחלה תא סימעהל יתרמגש טעמכ .היפאמל יתאבו הלגעל
 ושרדו הדיצה יתוא וחקל דימ ."ָאדוי" ינאש םהל רמאו ונילע וחיגשהש םיינמרגה םילייחל
 אלו ירמגל םורע טשפתא יכ ושרד .םינוילעה םידגבה תאו ליעמה תא יתדרוה .טשפתאש
 .ומוקמ תא רחאה אלימ ,דחאה ףייעתהשכ .תולקמבו בלגמב יב ץיברהל וליחתה .יתמכסה
 רובש ילוכ יתייה .יתוא גורהל םהל ןתנ אל דחא שישק לייח ךא ,יב תוריל דמע םג דחא
 .התיבה יתעגה ,םינגו תודש ךרד ,יתוחוכ תיראשב .םהידימ יתקמחו תונמדזה יתלצינ .עוצפו
 וחילצה םיאפורה ,המוקממ האצוה תחא ןיע .םלופיטב יתייה ךשוממ ןמזו םיאפור וקעזוה
 ןכשה תא יתשפיח המחלמה ירחא .יל הדבא תאזה ןיעב הָיארה לבא ,המוקמל הריזחהל
 .ויתאצמ אלו ילע ןישלהש
 .תפרו הָנרוא םש התיהו וטיגה הצקב ונלביק רויד .תורפ יתשו סוס וטיגל ריבעהל ונחלצה
 הלגעב ונרדיס .םחל תלבוהב רקיעב ,תונוש תולבוהב םינמרגה ונתוא וקיסעה ןושארה ןמזב
 ויה הסמעהה ינפל .וטיגה יבשותל םירכומו םיריתסמ ונייה םחלהמ קלחו ,הלופכ תיתחת
 .סוסל דעוימה םחלהמ בונגנ אלש ידכ וקיחרה ונתואו ,סוסה תא םחלב םיסיבאמ םינמרגה
 תרומת ותוא ונרכמו אופסמ רסוח לשב סוסה תא קיזחהל לכונ אל יכ ונל רווחתנ ףוסבל
 ,יבא .םליש אלו םלשל בייחתהש יוגל ונרכמ הינשו ונטחש תחא הרפ .חמק יקש השולש
 ,אמא :תושפנ עברא דוע וראשנ תיבב .תבכרה-תנחתב םילבסכ דובעל ונלחתה ינאו יחא
 ג"ק ינש ,החפשמל ונאבה וקלחש קרמ תחלצ םילבקמ ונייה הדובעב .ןטק חאו תויחא יתש
 ךרצמ וא םחל רכיכ תונקל היה רשפא הז םוכסב .ןמוזמ ףסכ קרַאמ םירשעו שדוחל םחל
 .ונילע ורמשש םינמרגה םילייחה לצא רחא
 הכאלמה תא יתדמל רגנ ןכש תרזעב .תורגנב דובעל יתרבע םישדוח העברא רובעכ
 היצקאל דע ונדבע ךכ .םיגורהה םינמרגל תונורא ןיכהל -- התיה ונתדובע .הב יתיחמתהו
 םינטק תוחאו חא ךא ,לצניהל וחילצה ונתחפשממ תורגובמה םישנה .1942 סראמב 2 לש
 םע ןיפילח-יקסעמו םיצפח תריכממ ונמייקתה .הדובעל דוע תאצל אל ונטלחה .ופסינ
 .רעיל עיגהל ךיא ךרד ונשפיח ןמזה לכ .םייוגה
 גהנל .קסנְדּור רוזיאל םינזיטרפל עיגהל הרטמב תיאשמ אצת 28.4.1942'ב יכ ונל עדונ הנהו
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 םישנה תחא :םישנ יתש דועו ,םירבג םלוכ ,שיא 17 ונייה .הדובעל םישנא ליבוהל ןוישר שי
 םושש ונטלחה הרשפכ .תיאשמב םוקמ הל אצמנ אל ךא .םיניטרפה תדיחי םע תירשק התיה
 היה .דעיל עיגהל חילצנ אל הידעלב יכ זומרל הליכשה אל תירשקה .ונתא עסת אל השא
 .םינזייטרפה תא ונאצמ אל ךא ,דעוימה םוקמל ונעגה ,ןכאו .דחא לכל לכוא תצק ונתא
 ,יחא היה םהמ דחאש ,םיריעצ ינש ונחלש .בער ונלבסו לזא לכואה ,םימי המכ ונבבותסה
 יכ ונל עדונ ןמז רובעכ .םהמ העידי םוש ןיאו רפסמ םימי ורבע .רשק שפחל ,קסנימל הרזחב
 וטיגל עיגה אוה ,קסנימל ונתאמ דחא בוש וחלש .גרוהל ואצוהו ופאטסגה ידיב ולפנ םה
 .קסנימ שיא ,תודיפל לארשי לש הדיחיל ונתוא האיבהש איהו ,תירשקה תא אצמו
 ויה דודגב .היאנדולוק רפכה די-לע הלועפב יבא לפנ ,תודיפל תדיחי לא ונאוב רחא רצק ןמז
 בסוה ןכ-ירחא .תודיפל-תדיחי :תוטשפב הליחת הנוכ דודגה .םייוג 7-6 קר םהיניבו שיא 0
 .ןיטיקינ-תביטח -- קסנימ לש הינשה הביטחב הרושק התיהש ,"בוזוטוק תדיחי"ל ומש
 העיגהש דע ,הלדגו הכלה ולש הביטחהו ,קסנימ-שיא ידוהי לש ויוניכ היה ,רבתסמכ ,ןיטיקינ
 .םידוהי זוחא הרשעכ קרו ,הביטחב םידליו םישנ הברה ויה אל .שיא 1500 ,םידודג השימחל
 ,לָמוה ןוויכל ונכלהו הנ'צְדולומ ,יקובילאנ-ה'צשּופ תא ונרבע ,תיזחה רבעל עונל ונלחתה
 יצניראט תנחתב .יקול-ֶאיקילָאוב ןינילק רוזא דעו קצולופל ונעגה ,תינופצה הנסיד
 תומוקמב ורזופ םישנהו סרה ,םודאה-אבצל וסיוג םירגובמה .םודאה אבצה םע ונרבחתה
 תינזיטרפה העונתה לש ישארה הטמל ,ןינילאק ריעל עיגה ןיטיקינ .ףרועב םינוש
 .ךרפ-תדובע הנחמב םינש רשעל ןודנו ןידל דמעוה םש .וקנראמונופ תושארב תיסורוליבה
 העונתה תגהנה לע תרוקיב חתמ אוה ,תועומשה יפל .וב ולתש המשאה המ עדוי יניא
 רשע דוע ופיסוה ,ושנועב ורימחה ןילאטס לש וייחב דוע .הלש םידקפמה לע ,תינזיטרפה
 תשקבל תומיתח ףוסאל םינזיטרפ וסינ המחלמה ירחא .תמ אוה הנחמב םשו ,רצעמ תונש
 .קסנימב תויח ויתונב יתשו ותשא .החלצה אלל ךא ,היצטיליבאהיר
 דיקפת לטוה תוילוח המכ לע .'וכו תובכר ,םירשג ץוציפב הדגירבה הקסע תיזחה רבעל ךרדב
 םינמרגל ךכ-לע רסמו ונב דגב הילוחה דקפמ .קסנימ די-לע ָאיולְךּוגינב רשגה תא ץצופל
 םוי .ןטק רחא רשג ץצופל לטוה םיינש דוע לעו ילע יכ ,יתלצינ ינא .םיפיקתמה תא ופיקהש
 בוזע ,ךל םירקי ךייח םא" :יל רמא רזחשכ .לכוא שפחל הביבסב רפכל ידקפמ ךלה דחא
 םינמיס יתיאר ,רעיב יתבבותסה ,ידבל יתראשנ ."םינזיטרפל רוזחל ךרד שפחו ונתוא
 ילזמל .םיצעל תחתמ יתמדרנ תופייע ךותמ .םוקמ-תבריקב םינמרג תואיצמ לע םידיעמה
 .תולועפהמ ורזח אלש םישנאה תא שפחל ןיטיקינ ידי-לע חלשנש יקציבוד רייסה יב לקתנ
 רעיל רזחו ןיטיקינ תביטח תא בזע תודיפל .ולוכ ברחנו זא ףקתוה ןיטיקינ לש סיסבה
 .קסנְדּור
 קוקיז-תיבב הדובעב יתרדוסו הפּוא ריעל יתרבעּוה ,הלעמו 16 ןב יתויהב ,1943 תנשב
 השימח ,םשמ ונקלתסה .שממ ונבער ,ןתינ אל לכואו םישק ויה הדובעה יאנת .טפנל
 ,קסבולַאק'ִצ רוזיאב הנילודבא תבכרה-תנחתל ונעגה .םהיניב ידיחיה ידוהיה ינאו ,םיריעצ
 ,חתות גהנכ בויק רורחשב יחתפתתשה .הגיהנ ידומיל תדיחיל ,םודאה-אבצל ונסיוג םשו
 ידיב קזחוהש ,דנֶלרוק יאה-יצחב -- דנאלניפב ןכ-ירחאו דארגנינל תיזחב ןחתות יתייה
 ,וגרהנ םבור ,הנורחאה םמד תפיט דע ומחלנ םה .םודאה-אבצהמ וקרעש בוסאלו ילייח
 .וררחוש ןמז רובעכו ריביסל וחלשנ אלא ,גרוהל ואצוה אלו יבשב ולפנ םטועימ
 גהנכ יתדבע קסנימב .תויפונכ דגנ המחלמב יתפתתשהש ירחא קסנימל יתרזח 1946"ב
 .םידילבניא לש לָטרַאב



 רלסרב היסא

 תואלתה ביתנב

 הדלונ ,(ןמטינש) רלסרב היסא ,תנייאורמה
 .1959-ב הצרא התלע .1923-ב קסנימב

 הגלפמה רבח היה אבא .יאבצה תורבקה-תיב תבריקב ונרג .1923 תנשב קסנימב יתדלונ
 היצרפואוקה לש םינגראמה ןמ היה אוה .הרפתמב הדובע-להנמכ דבעו ,תיטסינומוקה
 יב והשמ גפסנ ,םיבבוח םינקחש לש גוחב ףתתשהו ,שידיי רבוד היהש ןֶויכ .ריעב תידוהיה
 ,םיידוהי םילכאמ ףא ,ידוהיה ןורטאיתה תוגצהב ,ינאו ירוה ,ונייה םירקבמ .תודהיה חורמ
 .וננחלוש לע םילוע ויה ,המודכו תואתפוכ
 תרקבמ יתייה .ורסאמל דע ,ידייה ןורטאיתה לש ישארה יאמבה ,יקסלאפאר השמ לע יתעדי
 תסנכה-תיבב היה ומוקמ .שידיי יתעדיו ,ןיוצמ ןורטאית היהש םוש לע ,ידייה ןורטאיתב
 םולש לש "הלודגה היכזה" תוגצהה תא הפי ינא תרכוז ."לוש-רָאכ" ,רבעשל ילרוכה
 גיצהל וליחתהשכ .דועו "תימלוש" ,"בלוחה היבוט" ,ןוסלגרב .ד לש "שרחה" ,םכילע
 תיסור הקיסאלק תוארל יל המל .וב רקבל יתלדח ,םיטיבוסה ייחמ תוגצה ידייה ןורטאיתב
 ? םרוקמב םירבדה תא תוארל רשפאשכ ,ידיי םוגרתב תיטיבוס תורפס וא ,ידיי םוגרתב
 יתעדי .אבכוכ-רב היה הז ימ ,הירוטסיהה ירפסב שפחל יתלחתה ,"תימלוש" תא וגיצהשכ
 .םולכ אלו יתעדי אל לארשי-ץרא לע לבא ,ךלמה המלש לע

 המר לע דמע ןורטאיתה .יסורולָאבה ןורטאיתה להנמ ,ידוהי ,בוניווטיל בייל תא יתרכה ןכ =
 .הובגמ ראּוטאפרה תריחב תא םהל ביתכהל וליחתהש דע ,ההובג
 .תיבהמ חרבו ךכל דגנתה אבא .ותוא לומיל אמא התצר ,1927 תנשב ריעצה יחא דלונשכ
 ורדעיהב ונב תא ולמש ,יבילא ול אצמ אבא .ותוא ולמ תאז-לכב .יתחפשמ רבשמ היה
 .ותמכסהב אלשו תיבהמ
 רפס יתיאר התיבב .הקירמאמ תוצמ תלבקמ התיה איהו ,תדב הקודא ,הנקז הנכש ונל התיה
 .תודהיהמ והשמ ילא ףלדוה ךכו ,ך"נת
 היה ,םיינמיו םיילאמש םיטוס לש "םירוהיט"הו םיטסיקצורטה לש םירסאמה לג האגשכ
 ,שידייב םירפס ונל ויה .ךכ לע רביד אל תיבב לבא ,םירבשמ וילע ורבע .דואמ אכודמ אבא
 ,ודשחנשכ .בוקאטאיפו קדאר םללכבו ,תיטסינומוקה הגלפמה ילודג לש הירוטסיהה ,לשמל
 .ולוכ רפסה תא דימשה ךכ-רחאו ,רפסה ךותמ םהיתונקויד תא הליחת אבא רזג
 ונרכה ונלוכ ? םואתפ הז ךיא" :םהדנ היה ותומימתב אבאו ,ורסאנ ונלש םירכמה ןיבמ םיבר
 תא קידצמ ,ןמאנ הגלפמ-שיאכ ,אבא היה תאז-לכב ."םינמאנ הגלפמ-ישנאכ םישנאה תא
 ...םה םימשא יאדוב .הביס םוש אלל םישנא ורסאיש תעדה לע תולעהל ןיא .ןידה
 ואב" :ונל שחל אבאו .תשלוב ,תלדב וקפד הלילב .ונתיבב דחא תודרח-ליל ינא תרכוז
 ."!יתוא רּוסֶאל
 ,"ןמטינש" :רמא אבאשכ .תיבה ירד לש החפשמה"םש המ ולאש םה ,תלדה תא ונחתפ
 .'א39 רפסמ תיבל תודעומ םהינפ וליאו ,'ב39 תיבב ונרג ונא .ןעמב תועט ,החילס ושקיב
 .וא"פגה רצעמב ותויהב ןולחהמ הציפקב דבאתה , ןוטלשה ישנאמ ,ץידולוג יכ ,יתעמש ןכ
 וידלי .םהל םיעירמ ונייה התיכה לש תוכולהתב .םילא לאכ ונסחיתה ריעב ןוטלשה ישנא לא
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 ,וב יתדמל ינא םגש רפס-תיב ותואב ודמל ,בוקאיוורָא'צ ,םיראסימוקה תצעומ שאר לש
 ."הגצהב בוקיוורָא'צ ידלי" :םישחלתמ ונייה םידליל תוגצה ויהשכו
 רפס-יתבב םיניינועמ םידוהיה ןיא יכ ימשרה רבסהה היה ,שידייב רפסה-תיב תא ורגסשכ
 לש וקה ןמתסהל ליחתה ,תורחואמה םישולשה תונשב ,זא רבכ השעמל לבא .םיידוהי
 .תוברתבו ךוניחב תודהיל יוטיב לכ תקיחמל תונוטלשה
 יל תונקהל הצר ,עבשומ טסינומוק ותויה תורמל ,אבא .ידיי רפס-תיבב תחא הנש יתדמל
 לש תילכתה יהמ :הלאשה התלע ,שידייב ןוינכטה תא ורגסשכ לבא .תודהיהמ והשמ
 .יללכ יסור רפס-תיבל ןכמ רחאלו יסורולֶאב רפס-תיבל יתוא וריבעה זאו ?שידייב םידומיל
 .הטיסרבינואב דמלאש הצר אבאו ,תיסור התיה הטיסרבינואב דומילה תפש
 םידוהי םירפוס םע .תידוהי תורפסב ךורכה לכמ הקוחר יתייה ,יסור רפס-תיבב יתדמלש ,ינא
 ץיבוצכ תא ונרכה .וטיגב ותב םע ךכ רחא יתייה .ומש ץיבוצכ ,דחאל טרפ יתשגפנ אל
 .התוא םירקבמ ויה םהו הנטייקב ונתנכש התיה ותשא לש הרבחש םושמ
 ,תיסורולָאב בתכש ידוהיה רפוסה ,הלּודאיב קורטימז לע ונדמל יסורולֶאבה רפסה-תיבב
 ,ץיבורדנסכלא ידוהיה רפוסה לש ותוחא התיה ונתרומ .דועו הלאפּוק הקנאי ,סאלוק בּוקעי
 דשחנ ,םיידוהי םיאשונ לע בתכ אלש ףא .דומילה ירפסב וללכנ ויתוריצי .תיסורולָאב בתכש
 .תידוהי תונמואלב םימָיל

 ויוניכ ,הילודאיב קורטימז
 ררושמה לש יתורפסה

 ,יסורוליבה | רפסמהו

 לאומש ,קסנימ בשות
 .(1941-1886) קינבאלפ
 ,ידוהיה | הילּודאיב

 ןושארה וירופיס ץבוקש

 הנק ,1913-ב רוא האר

 הכפהמה רחאל םוקמ ול
 דוסיה יחינממ דחאכ

 .תיסורוליבה תורפסל

 לש תובורמ תורודהמ

 ואר םירחבנה ויבתכ

 רחאל קסנימב רוא
 .ותריטפ



 +3 תואלתה ביתנב

 לח ,קסנימל םידוהי םיטילפ םרז עיגהשכ ,1939 תנשב ,תיברעמה היסורולֶאב שוביכ םע
 תידוהי תרוסמו ,םהיפב שידיי תפשו ,ונילא הלאה םידוהיה ואבשמ .ריעב הריואב יוניש
 .בר ןמז ךשמנ אל הז לבא .םיידוהי םייחל ונא םג ונררועתה ,םהיגהנמב
 ןוויכל ונחרב .קסנימ ריעהמ החירבה הלחהו ,1941 תנשב תינמרג-תיסורה המחלמה הצרפ
 .םיינמרג םינוריוא ונילע וריטמהש תוירימ ךרדב העצפנ אמא .בוליהומ ןוויכל ,ץיבולימס
 ,הגלפמה רבחכ ,אבא .םיחטבמ-םוקמל אמא תא ריבעהל סנלובמא אובי יכ אבאל וחיטבה
 אבו ,םילוחה-תיבב ונראשנ .םיבורק ויה םינמרגה יכ ,ץיבולימס תא בוזעל ךירצ היה
 םידוהיה .ונתוא ריאשהו חרב סנלובמאה ,םינמרג םינחנצ ועיפוה עתפל ךא ,סנלובמאה
 ונל וקפיס ,ריעב העוקת תידוהי החפשמ הראשנש םהל עדונשכ .הפי ונב ולפיט ץיבולימסב
 .רות יפל לכוא
 -תיבל עיגנש םיצמאמה לכ תא התשע ,יבשהמ רזח הלעבש ,ץיבולימסב תחא האפור
 .קסנימל ונרזח ךכו ,הלגעו סוס ונל הגישה איה .אמא תא חתנל ךרוצ היה יכ ,םילוחה
 .1941 ינוי ףוסב הז היה .התוא וחתינ םשו םילוחה-תיבל אמא תא יתסנכה
 ונרג .בוהצ יאלט תאשלו וטיגל סנכיהל ונא םג ונצלאנ ,וטיגה תמקה לע םינמרגה וזירכהשכ
 החפשמ-בורק היה אוה .הז תיבל עלקנ אוה םג דיתעל-ילעב .דחא תיבב אמא לש תוחא םע
 .םזינומוקב םידושחה תא ואיצוה הליחת .םויל םוימ ךלהו-תחפ וטיגב םידוהיה רפסמו .ונלש
 .םינמרגה ליבשב הדובעל חקלנ ,ועוצקמב טייח היהש ,ילעב .תונחמל וחקל םירבגה תא
 .םינמרגה יִדָמ תא תוסבכמ ונייה .יתואו אמא תא הדובעל רדיס ןכ .ונתוא סנריפש אוה-אוהו
 ונרבע ךכ-רחא .ונמייקתה ךכו .ןוזמ תרומת תורכומו הסבכמהמ ןובס תובנוג ונייה ףא
 הז היה .םינמרגה םע הלועפ-יפתשמ ,בוסאלו ישנאמ ,םיניארקוא לש ןוילאטאבב דובעל
 לכב ופתתשהו ,ויאצומו וטיגה תואובמ לע ורמש םיניארקואה .היאקוריש בוחרב
 .וטיגב םימורגופה
 רכיכב םיפסאתמ ונייה .תוומה לכיש ביבסמ .םייחב יתראשנ ךיא םויה דע תספות יניא
 -טאל .הדובעל ונתוא חקולו יניארקואה ןוילאטאבה שיא עיגמ היה רקובב 6 העשבו ,לבויה
 .םינזיטרפל םיחרוב םה יכ ורפיס .יניארקואה ןוילאטאבהמ תוקירע ולחה טאל
 הכישמה אמא .םידבועה קר ,וטיגב םיטעומ םידוהי וראשנ ,תובורמה תויצקאה ירחא
 ילש תקירפב תבכרה תנחתב הדבע אמאשכ ,תחא םעפ .תיסחי הריעצ התיה יכ ,דובעל
 ורצע וטיגה רעש דיל הסינכב .המדא-יחופת המכ הליעמל תחתמ האיבחה ,המדא-יחופת
 תא ררחשל ותוא ונשקיבו ,ןייטשפא תידוהיה הרטשמה דקפמל יתרבח םע יתכלה .התוא
 ,הררחוש אמא ,ןכאו .התשקב אלמל חיטבה אוהו ןייטשפא יניעב ןח האצמ יתרבח .אמא
 .ונלוכ לע אונש היה הז ןייטשפא .רחא םעטמ וא ןייטשפא לש ותוכזב םא תעדוי יניאו
 .תוטיהלב וילע םיליטמ םהש המ לכ תא השועו םינמרגל רוכמ אוהש ,ורפיס
 לכמ םייחב ידיחי ראשנש ,רשע ןבכ ,דחא דלי וטיגב היה .םינזיטרפל ונחרב 1943 תנשב
 טטושל אצי דחא םוי .יוגל היה המוד תינוציחה ותוזחב .ותוא ונצמיא .םימותיה-תיב
 יכ םהל הליג ,םתוא הארשכ .םידוהי םינזיטרפ שגפ קסניממ מ"ק 7 לש קחרמבו ,הביבסב
 ."קשנ םע לבא ,וטיגהמ םידוהי ונילא אבה" :ול ורמא םינזיטרפה .ידוהי אוה
 ונאצי תולילה דחאב .חורבל ונטלחהו ונָּכִתסה ,קשנ ונגשהשכ .קשנ גישהל היה דואמ השק
 דחא ,םלוכ ואצי ירחאו ליתה-רדג תא יתמרה ,הנושארה ,ינא .ונלש ליבומה היה דליהו
 ,ונתוא ואר םוקמ-תבריקב ורגש םיסורה .ליבומה ,"ונלש" דליהו ,ילעב ,ותוחא-ןבו ןיקשיפ
 .ונילע ונישלה אלו
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 ונעגה .מ"ק 7 ונצר .ץורל ונלחתהו בוהצה יאלטה תא דימ ונדרוה ,רדגה תא ונרבעשכ
 עמשמ .הצובקב קר ,ידיחי תכלל ינמרגל רוסא האלהו ןאכמ יכ ןמוסש טלש היה וב םוקמל
 ,רעיב םירתתסמ ונייה םויה רואב .תובעה רעיה ןּוויכל ונכלה .ינזיטרפ רוזא הז היהש
 .וטיגהמ ונתאצ ינפל רכוסבו םימינצב ונדייטצה ןכש ,ונל היה לכוא .ךרדב םיכישממ הלילבו
 ,םישנ וארשכ לבא ,תויריב ונילע חותפל וצפח םה .בראמב ובכשש םינזיטרפ םע ונשגפנ
 .ונחנא ימ וניבה
 תעב הז היה .ןירוז לא ונעגהו ,רעיב ונתוא ריאשה אוה .ראילומס .ה היה םינזיטרפה דקפמ
 וקלתסהשכ .ונלצינ ךכו ,תוציבה ךותב םייאל ונתוא ריבעה ןירוז .הלודגה הדקולבה
 .תורופחמב ונָּכִתשהו ונרזח ,םינמרגה
 וריאשהש הממ ונטקיל המדא-יחופת .עפשב היה לכוא .ףותיש ייח ויה ןירוז-הנחמב םייחה
 לצא וניהש .בלח תנמ םוי לכ םידליל םיקלחמ ונייהו ונל ויה תורפ ףא .תודשב םירכיאה
 ,ילעב תוכזב ,ירוזאה זכרמל -- "רטנָאצ-יַאר'"ל ונתוא וריבעה ךכ-רחא .יצחו שדוחכ ןירוז
 םידמ םהל רופתל ךרוצ היהו ,םינזיטרפל וקרע םינמרג םיטסינומוק המכ .טייח היהש
 תא םש יתרכה .םינמרגה םילייחה ןיב הלומעת להנלו רוזחל ולכויש תנמ-לע ,םיינמרג
 ,רקוצ תא יתרכה ןכ .ילאיול היה םידוהיל וסחי ,ישארה דקפמה ,ןוטאלפ לש ונגס ,בובוד
 .סופדב ונדבע ונחנא םג .ירוזאה זכרמבש סופדב דבע אוה .הצרא םימיל הלעש
 .ולש דידיו רקוצ לש וסיג ,םידוהי ינש הבו הלבח-השעמל םינזיטרפ לש הצובק האצי םעפ
 .םידוהיה ינש תא וגרהו םיסורה ומק ,םידוהיהו םיסורה םינזיטרפה ןיב תקולחמ וזיא הצרפ
 ,טפשמל םינזיטרפ השימח ודימעה םנמאו .טפשמ עבתו בובודל הנפ ,רקוצל רבדה עדונשכ
 .תוומל ונודינ םהו
 ויה תאזה הביבסב .ץינוויאל זא ונרבעוה .םודאה אבצה םע השיגפה םוי תא הפי ינא תרכוז
 ונלוכ תא וזכיר ןכלו ,תוינלופ תויפונכ ןיבל ונלש םינזיטרפה ןיב תורגת םעפב םעפכ תוצרופ
 .רזנמב
 יתלחתה ינאו הריפתל הכאלמ-תיבב דובעל ליחתה ילעב .קסנימל ונרזח 1944 טסוגואב
 ,םתא" :םידוהיה דגנכ ןובלע ירבד םיחיטמ ויה .תובשנמ ולחה תוימשיטנא תוחור .דמלל
 ולעפ אלש דבלב וז אל תונוטלשהו ."ןאטסיקבזואל םתחרב .םיצאנב םתמחלנ אל ,םידוהיה
 .התוא וריבגה דוע ךפיהל אלא ,תוימשיטנאה דגנ
 .ונל תרכּומ תומד אתב וניאר הרקמבו ,ןורטאיתב ילעב םע יתרקיב ,1948-ב ,דחא םוי
 ? סלֶאכימ והזש תעדוי ךניא םולכ :רמא אוהו ,תאז תומדל ילעב לש ובל-תמושת תא יתינפה
 ,ןינייש תא ונימזה .םישוחיל וליחתה .םיכרד תנואתב הפסינ סלאכימ יכ ונעמש תרחמל
 לש ויתומישרמ" םשב יורק וירפסמ דחא .םירפס םסריפ םגש ,הבקסוממ ישאר רקוח
 .הבקסומל וכילוה תובקעהו רקחו רקח .תוילילפ תוריקחל לודג החמומ היה אוה ."רקוח
 .רסאנ ןינייש ,ןבומכ .יטילופ חצר הז יכ היה רורב
 ידכ ,םשמ תאצל ונשקיב ונא ךא ,םימוצע םידממב הָינב ריעב הלחה המחלמה הרמגנשכ
 אל ונב וריצפה םידידי .םיטנאירטפרכ בוזעל ונלוכיו ,ןילופמ טילפ היה ילעב .הצרא תולעל
 ,ןילאטס תמשכ .חונמ ונל הנתנ אל םידוהיל האנשה לבא .םולכ ונל רסח אל ,תמאבו .בוזעל
 וליערה ,ונלש ןילאטס לש ותומ תא ושיחה םידוהיה" :ונרפס-תיבב דחא הרומ יפמ יתעמש
 .לארשי-תאנש תואיגב ונשגרה קושב ,בוחרב ,סובוטואב םוקמ-לכב ךכו ."ותוא
 .הצרא ונילע 1959 רבמצדבו ,םישדוח השיש הב וניהש ,הינלופל אופיא ונרזח
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 .1923-ב הדלונ ,ןמדלפ הרימ ר"ד ,תנייאורמה
 .ורשב םידלי-תאפור .1960-ב הצרא התלע
 .ןהכ דוד ןייאיר .הילצרהב תבשוי

 רמג םע .רחוס אבא היה פ"ֶאנה ןמזב .הניארקוא לובג לע .קסליי ,הנטק הרייעב יתדלונ
 .םייוג לש היה זוחלוקה .תונובשח-להנמכ ,זוחלוקב דובעל סנכנו תויוכז-ללושמ היה פ"אנה
 .תוריפו תוקרי תריכמל ביטרפואוקב תונובשח-להנמכ דובעל אבא רבע 1932 תנשב
 .היסורוליבב םיידוהיה רפסה-יתב לכ תא ורגסש דע ,ידוהי רפס-תיבב םינש עבש יתדמל
 תסנכה-תיבל תכלל הֶוּוצִמ יתייה םיגחה ינפל .לומוסמוקל יתסנכנ ךכ-רחאו תירנויפ יתייה
 .תסנכה-תיבב רקבל ולדחיש םישנאה בל לע רבדלו םיללפתמה ימ תוארל ,הרייעבש
 לכה להנתה לומוסמוקב םג ,שידיי ורביד ונלש תיבב .יסור רפס-תיבב ידומיל תא יתכשמה
 .רשכ רשב ןכו תוצמ גישהל לדתשמ אבא היה חספל .שידייב
 יתיצרו רפסה-תיב תא יתרמג .קסנימל יתעסנ ,המחלמה ץורפ ינפל םייעובשכ ,1941 ינויב
 .םתוא תרקבמ יתייהו םיבר החפשמ-יבורק ונל ויה קסנימב .הטיסרבינואביידומיל ךישמהל
 .המחלמ ץורפל הלולע יכ ונתעדב ונילעה אל לבא .חותמ בצמה רבכ היה קסנימל יתעגהשכ
 .הבריס איה ,יתא חורבל ידוד-תבל יתעצה .ריעב הלהב המק תונושארה תוצצפהה םע ךא
 הכשמנ םימיאה-תפוצר העיסנה .ריעהמ האציש תבכרל והשכיא יתקחדנ 23.6.1941-ב
 אמאל אב ,יוג ,דחא רּכַמ .חורבל ךישמהל ילעש יתטלחה ,קסלייל יתעגהשכ .םימי העבש
 םידוהי ליצה ךכו ,תבכר ןגריא אוה .םוקמהמ קלתסהל רהמל ונילעש התוא ענכישו ילש
 .20.7.1941-ב ,שממ ןורחאה עגרב ונאצי .הילכמ םיבר
 וטיגל םתוא וסינכה םינמרגה ,וראשנ רתיה ,תאצל וקיפסה הרייעב םידוהיה רפסממ יצחכ
 .םש וגרהנ ,קסנימב ויהש ,ימא דצמ יתחפשמ ינב .ןיטסורוהב םלוכ ודמשוה ךכ-רחאו
 אבא .םישדוח העבראכ םש וניהש .בוּבַמַטל ונעגהו 'זינורווּו פוטונוק ךרד ונכשמה ונחנא
 .המדא-יחופת ףוסיאב זוחלוקב יתדבע ינא .םיטקידל תשורח-תיבב הדובעב רדתסה
 מ"ק 100 קחרמב ,זוחלוקב ונלוכ ונרדתסה .הפּוא תוביבסל ונחרב ,ונילא תיזחה הברקתהשכ
 הנשה ףוסב םימכסמו דבוע לכ לש הדובעה-ימי תא םימשור ויה זוחלוקב .תבכרה תנחתמ
 .ולש הדובעה-ימי יפל דחא לכל םיקלחמו ,תרצותה תריכממ תוסנכהה לכ תא
 תיאלומוסמוקכ .ודבע םהיתומאש םידליל ,1942 לירפאמ לחה ,םידלי-ןג םש יתנגריא

 דובעל יתאציו ןגב יתדובע תא הל יתרסמ ,דארגנינלמ ידוד-תב העיגהשכ .תובדנתהב יתדבע

 יּוויל יל ןתנ להנמה .הפּואל עיגהל יתשקיב .דומלל ךישמהל יתטלחה ,הנועה רמגב .הדשב

 ונעגהש דע תולילו םימי 6 לגרב ונכלהו ,סוסה לע םיצפחה תא ונסמעה .סוס םע םדא לש

 .הבקסומ ינּופממ םבורב ויה הב םידימלתהו םירומה .הטיסרבינואל יתלבקתנ .הפּואל

 שדוח דובעל ונמצע לע ,םיטנדוטסה ,ונלביק םידומילה תנש רמגב .הפּואב יתדמל תחא הנש

 ונדבע .רעיל ונעגהש דע םימי השולשכ ונעסנ ,הנטק הינאב ונאצי .רעיב םיצע תתירכב םימי

 היה לכואהו ץוב היה ,ודרי םימשג .הטמל רההמ םתדרוהבו םיידיב םיצעה תתירכב השק םש

 רמולכ ,התיבש ונגריא ינאו דחא טנדוטס .ונלש לכואה לכ תא טעמכ ובנג םינוממה .עורג

 םיאנתב תויחלו דובעל יחרכה :רסומ ונל ףיטה להנמה .לכוא ונלביק אלו הדובעל ונאצי
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 הנטק הינא לע ונתוא ולעה .הובג םוח ולביק םיטנדוטסה בור .םלועב המחלמ ירה יכ ,הלא
 .קסלייל ירוה םע יתרזחו םש תוהשל דוע יתיצר אל ינא ךא .הפּואל הרזחב ונתוא וחלשו
 | .האופרב ידומיל תא יתרמגש דע ,םינש המכ םש וראשנ ירוה
 ילית קר ,תובוחרל ןמיס וא רכז היה אל .הסורה ריעה .1944 רבוטקואב קסנימל יתעסנ ינא
 .רשע תב הדליל םאו האושנ תחא דוד-תב קר קסנימב יתאצמ הפנעה יתחפשמ לכמ .םינבא
 רדחב ורג םה .םיילענל תשורח-תיבב דבעו הנטק היסנֶפ לביק .םיילגר-עוטק ,הכנ היה לעבה
 .קסנימב ידומיל תונש לכ יתרג םשו םתרידל ינולביק םה .ןטק חבטמ םע דחא
 -תנש לש הדועת התיה ילו ,תודועת אלל וליפא הטיסרבינואל לבקתהל היה לק ןהה םינשב
 היה השק .שדוחל לבור 200 לש הגלימ יתלביק .הפּואב תיניצידמה הטלוקפב םידומיל
 ויה רוחשה קושב .םיטנדוטסה לש הדעסמב לכואל קר הקיפסה איה ,תאז הגליממ םייקתהל
 .לבור 80 -- רוחשה קושבּו ,דחא לבור הלע םחל ג"ק ,לשמל .םיימונורטסא םיריחמה
 הצצח לבא ,םייוג תורבחו םירבח יל ויה .דחיב תויהל ונלדתשה ,םידוהיה םידימלתה ,ונא
 ויה םיידוהיה םידימלתה ברקב .תרבוג הלחהש תוימשיטנאהו ,היתועווזו המחלמה וניניב
 לבא .םירוסיפורפהו םיצרמה ןיב םג םיבר םידוהי ויה .םינזיטרפהמ ,רעיהמ ורזחש הלאכ
 םירסח .היסורב םייחבש תוערגמה לכב םידוהיה תא ומישאה ,תינפש םוקמ לכב ,ריעה ךותב
 .םימשא םידוהיה -- םיסובוטואל לודג רות .םימשא םידוהיה -- תלוכמב םיכרצמ
 לבא ,םילעפמ לוהינבו לשממב תובושח תודמע םידוהיה וספת ,רורחשה רחאל ,הלחתהב
 .םהיתודמעמ ולשונ טאל-טאל
 שאר .תובר םינש םילוחה-תיבב דובעל יתכשמהש הדיחיה יתייהו םידלי תאופרב יתמלתשה
 .1956 תנשב החדוה ,הידוהי האפור ,ונלש הקלחמה
 יתשמיש ןכו םילוח-תיבב יתדבע ,1953 תנשב ,הצמשל עודיה םיאפורה-טפשמ תפוקתב
 ךרוצ ןיא יכ םינעוט םייוגה םירוהה ויה ,דלי ןסחל הכירצ יתייהשכ .םידליל תיב-תאפור
 -תיבב םיאפורה בור .ונסחל םוקמב דליה תא ליערת הידוהי האפורש ,הארנכ ,וששח .ךכב
 תיעט םא .הקלחמה ילהנמ ןכו םייוג ויה טנטלוסנוקהו להנמה לבא ,םידוהי ויה םילוחה
 .יוג אוה הלוחהש םושמ הז יכ דשח ררועתמ התיה דימ ,הנחבאב
 יכ ןימאהל לוכי יניא" :רמאו חתפ םילוחה-תיב להנמ .הפיסא ונסניכ םיאפורה טפשמ ןמזב
 תא םהב םימישאמש הלא ןיעמ םירבד תושעל לולע םיאפורה-תעובש עבשנש אפור
 םיאפור שי ונלש םילוחה-תיבב םג" :ןעטש יוג טנטסיסא םש היה לבא ."םידוהיה םיאפורה
 התדבתהשכ םג .ורבָדב ויתפש לע הלע ףצק "!םתוא קורזלו םתוא תולגל שי .םייאמשא
 לע וידארב ועידוהשכ .םירחא םיסור םג ויה לבא .הז לש ודמעמ עגפנ אל ,םיאפורה תלילע
 ,יוג ,הקלחמה-להנמ ילא סנכנ .תונרותב יתייה ,המשא לכמ םידוהיה םיאפורה רורחש
 .םיאפורה רורחש לע החמשב יל רפיס ,יתוא קשנל ליחתהו
 -אפור ,דחא לבא .הברה הילע עדי אל ,הינלופ אצוי ,ילעב םג .המואמ יתעדי אל תונויצה לע
 ךכב יב חפטמו יל רפסמ היהו ,לארשיב השענה לכ לע עדי הטיסרבינואב טנצודו גרוריכ
 .יצראלו ימעל הקיז
 ,לארשי םשב ול אורקל עיצה אבא .ןב יל דלונ ,תידוהיה הנידמה תזרכה רחאל ,1948 ילויב
 .קסנימל יתרזח ןכמ רחאל .ותוא ונלמ םשו ,ינב תא תדלל קסלייב ירוהל יתעסנ .ותוא לומלו
 .תידוהי הנידמ לש העמשמ המ קוידב ונעדי אל לבא ,לארשי תמוקת לע דואמ ונחמש
 היהש ,ילעב הצר 1947-ב דוע .םביט המ ונעדי אלו ,לארשיב םיצוביק םויק לע ונעמש
 .ונידיב רבדה עייתסנ אל לבא היסור תא בוזעל ,ןילופ יאצוימ
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 רצייל תשורחה-תיבב וליחתה 1952-ב .הקינורטקלאו וידארל תשורח-תיבב דבע ילעב
 -תיבב דובעל רבע ילעב .םידוהיה םילעופהו םיסדנהמה לכ תא ורטיפו רתויב םיידוס םירמח
 השק יכ ,ר"מ 16 לש דחא רדחב ףירצב ונרגו ,תב דוע ונל הדלונ .וידאר ינוקיתל ןטק הכאלמ
 .ריעב הריד גישהל היה דואמ
 דבע ןכו ,רוטקורטסנוקכ וב דבע ילעבו הקינורטקלאל שדח תשורח-תיב םקוה ןכמ רחאל
 םימיל .םירדח השולש ,הבוט הריד ונלביק םג .הקיטמיתמ-הקיסיפל הטלוקאפב ,הימידקאב
 אבוה ילעב .תרצותב םימגפב ,ידוהי אוה ףא ,ישארה סדנהמה תא ןכו ילעב תא ומישאה
 היה .דוע אלו ,דבלב הדובעב עוקש אוהש ןעט ,בריס ילעב .להנמה דגנ דיעהל שרדנ ,ד"וקנל
 רשפיאש ,היצאירטפְרה קוח לש ופקות דעומ םייתסהל דמע הבש הנש ,1959 תנשב הז
 ונועידוה יצחו שדוח רובעכ .ןילופל רוזחל השקב ונשגה .ןילופל רוזחל ןילופ-יאצויל
 ...ןמאיי אלש סנ הז היה .הינלופל העיסנל םירושיאה לכ תא לבקלו אובל תינופלט
 האיציה תא ךכ-רחא וילע השקיה הז .תשורח-תיבב הדובע ילעב לביק ,הינלופל ונעגהשכ
 יתלביק לארשיל הזיו .לארשיל עוסנל םא יכ הינלופב ראשיהל אל יתשקעתה ינא .ןילופמ
 תנשב לארשיל ונעגהו .ןורחאה עגרב הינלופמ םידליה םע יתאצי .ישוק אלל הילוסנוקב
0. 
 יתלביק זאו .ירחא םיישדָחו הנש הצרא עיגה ילעב .תפצבו הינתנב םידלי-תאפורכ יתדבע
 .והילא-רינו שבוכה-תמר :םיצוביקה ידלי תאפור יתייה ןכו אבס-רפכב עובק הדובע םוקמ
 -יבורקו סיג ,תוחא ,אמא םש יל ויה .היסורב רוקיבל עוסנל ןוצרה יב הלע תודחא םינש ץקמ
 רקבל ץראהמ םישנא ולחה 1963 תנשב .לארשיל עיגהל םהל עייסל יתיויקו החפשמ
 םושל חפסיהל אלבו ,ילעב ילב ,דבל יתעסנ ינא .תונגרואמ תוצובקב היסורב םהיבורק
 ,םירקב ,י'צוסב םוי רשע-םינשו הבקסומב םייִמוי ,קסנימב םימי 10 רקבל יתננכית .הצובק
 ,לארשי-תאנש תעפעפמ ביבסמ יכ יתשח ,תבזכואמ יתייה .החפשמ-יבורק יל ויה םשש
 םילוחה-תיבב רקבל יתיצר .ךכ-לכ רז היה לכה לבא ,יל הרקי ןבא לכ התיה קסנימב וליאו
 ןכ ,ריעב יתוהש לע ועדי אלש לככו ,םש רקבא אלש יל רַמאנ זאו .םינש ינפל יתדבע ובש
 םיתבב יתא שגפיהל ,םידוהיו םייוג ,ילעב יריכממ םיסדנהמ ואב ןכ יפ לע ףא .יל בטיי
 םוקמ לכב .ץראב שחרתמב וניינעתהש םישנא ועיפוה .םירקבמ המָה אמא תיב .םייטרפ
 הדבעמ-תדבוע יתשגפ בוחרב יתרבעשכ .החמש תועפוש םיניעה ויה ,לארשימ ינא יכ עדונש
 ואב "?םולח הזש וא וז איה תַא" :הלאשו שממ הפלעתה איה ,יתוא הריכהש ,הידוהי
 אל ךא ,םייח-חרואו הסנרפו םויק תויעב לע ונחחוש .לארשיב וניינעתהו אמא תיבל םיאפור
 .הרידב םינופורקימ ונימטה אמש וששח .םייטילופ םיניינע לע
 היסורב הטיסרבינוא יתרמגש ,ינא :תונותעב זעל ירבד ילע ומסרפתנ זאו י'צוסל יתעסנ
 ,תינויצל לארשיב םינש שולש ךשמב יתכפהנ -- לומוסמוקה תכינחו ,הבוט האפור יתייהו
 .היסורב םידגב רוכמל הסנמ ,תירספס םג ינאש אלא דוע אלו .תינלמעותכ היסורל יתאבו
 הז רמאממ םיעטק ומסרפתה לארשיב תונותעב לבא .הזה רמאמה לע יתעדי אל ימצע ינא
 דימ רוזחל ילעש קרבמ יתלביק .היסורב םש יל הרקי המ עדוי ימ .דחפב יורש היה ילעבו
 םשמ .הסידואל העיגמו רוחשה םיב תלייטמה הינאל יתילע ,י'צוס תא דימ יתבזע .לארשיל
 .ץראל םולשב יתעגהו .לארשיל הינאב יתגלפה ,םיימוי רחאל
 .ורקחנו ד"וקנל ונמזוה -- קסנימב יתוא ורקיבש םיסדנהמה לכ יכ יל עדונ ןכמ רחאל
 אמאל תונמזה יתחלש םימיל .תוליבח הל תחלוש יתייה ,ימא םע םירשקב דומעל יתכשמה
 .ץראל ועיגה ןה 1966 תנשבו ץראב רקבל יתוחאלו
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 קסנימב ידוהיה ןורטאיתה

 ,ןמדירפ-יקסנֶדּור היִנָמ ,קסנימב ידוהיה ןורטאיתה תינקחש
 .ןהכ דוד ידי-לע הנייאור .1970-ב הצרא התלע

 די-לעש בוקטיזורב םידלי-תיבמ 1924 תנשב יתעגה קסנימל .היסורוליבב בוקרטויפב יתדלונ
 הדימלתכ יתלבקתנו ,הרומ היהש ,יחא םע דחי קסנימל יתעגה .םייתנש יתכנחתה םש ,למוה
 תנשב רפסה-תיב לש תותיכה עבש תא יתרמג .28 'סמ ידייה רפסה-תיב לש תיעיברה התיכב
 התיה וב הארוהה-תפשש רפס-תיבל יתרבע ,ךשמה-תותיכ .ב ויה אלש רחאמו ,7
 רמג רחאל .רדוה היה הז עוצקמל הרומה .שידיי תורפס םש ודמיל םויב העש קרו ,תיסור
 ךכ .םויב םידבוע ויהש םישנאל שידייב ברע-רפס-תיבב יתדמל ,םש תינימשה התיכה
 .תותיכ 10 יתמייס
 ,תויוכז-יללושמ ויה ירוהש םושמ ,יתחלצה אל לבא ,שידייב יגוגדפ ןוכמל לבקתהל יתיסינ
 וללשנ ויתויוכז ךא ,הנממ ול התיה אל הסנרפ ,הנטק תונח התיה יבאל .ז"עלב "יצנָשיל"
 שידיי ןושל היה ועוצקמ ,שידייב רפס-תיבב הרומ היהש ,יחא תצלמה םג הרזע אל .הללגב
 .ריעבש ךוניחה תודסומ םע םיקודה םירשק םירשק ול ויהו ,התורפסו
 הליחת .יקסלאפאר השמ לש ותושארב קסנימב ידוהיה ןורטאיתה ןגראתה םימיה םתואב
 .הבקסומב םידומילל םֶחָלשו 17-16 ליגב תורוחבו םירוחב זכיר ,הידוטס ןגריא אוה
 הסינכה .יאבקסומה ןורטאיתה ינקחשמ ויה םירומהו ,םינש עברא וכשמנ םש םידומילה
 יאמב ,בוניווטיל בייל ידוהיה היה ןחובהו ,תוניחבב הדימעב תינתומ התיה הידוטסל
 .תחא הנועבו תעב ונעפוהו ונדמל םש .יסורוליבה יתלשממה ןורטאיתה
 הרומה .קסנימב התלועפב הידוטסה החתפ ,הבקסומב הידוטסהמ םירגובה ינושאר בוש םע
 התיה .יקסלאפאר השמ לש ויומיבב ויה תונושארה וניתועפוהו .בוניווטיל בייל היה ונלש
 תורייעב םיעיפומ ונייה .דדונ ןורטאית ןיָעמ ונייהו ,שיא 207כ ,הלודג תרומזת ונל
 ונייהו ,םידוהי תואלמ ויה תורייעה לכ .ןיבוראטס ,בונאדיוק ,ןמּוהיא ןוגכ ,היסורוליב
 תורואפת ,ןבומכ ,ונתא ונחקל .םש הלילו הפ הליל ,תובכרבו תולגעב םוקמל םוקממ םידדונ
 .תולקב קוריפלו הבכרהל תונתינ ויהש ,תוגצהל
 יזיא ררושמה םש רקיבשכ ןיבמָאז הרייעל ,1933 תנשב ,דחא םוי ונעלקנ ךיא ינתרוכז
 .הרייעה יבשות ,וירוה תא רקבל אבש ,קיראכ
 ראוטרפְרה .בוליהומ ,קסבָאטיו ,למוה :םירעב םג ונעפוה .םיעיפומ ונייה תורייעב קר אלו
 ל"י תוריצימ ,שיקראמ ץרפ תאמ ,"הגאד לא" ,"טרָאקָאל שריה" ,"ןיבטוב" :היה ונלש
 ואשונש ,דלפנסקא לארשי תאמ ,"םינוריט" הזחמה תא םג גיצה יקסלאפאר .דועו ץרפ
 .ראצה אבצל םיפטחנה םיינע םידוהי ידלי -- םיטסינוטנאקה
 ולראק לש "םינודא ינש לש םתרשמ" תאו "הינסכאה תלעב" תא יקסלאפאר םע ונגצה ןכ
 השמ לש וטע-ירפ ,"רדחה" ןוכרעמה תא ,ןוסלגרב דוד לש "שרחה" תא ,ינודלוג
 .קאבלוק השמ לש "הרטיוב" תא ,ץרפ ל"י לש "שולפב לובכה" תא ,יקסלאפאר
 וז התיה .ידודנ וקספו ,קסנימב יתלשממה ןורטאיתל ןינמה ןמ תינקחשכ יתפרוצ 1937 תנשב
 יקסלאפאר השמ ,קיראכ יזיא ,קאבלוק השמ ורסאנ .םיטסיקצורטה ירסאמו רורטה תנש
 .ןילופמ ונילא עיגה 1923 תנשבש ...םוש לע רסאנ ונלש ןורטאיתהמ ןקחש .דועו
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 לבקתנ עתפל .קאבלוק השמ לש "הרטיוב" תא גיצהל ונדמע ,למוהב 1937 תנשב ונייהשכ
 לוספ רבכ והזחמו ,רסאנ רבחמה יכ ונוניבה .הגצהה תא דירוהל "תונמאל דעוה"מ קרבמ
 .הגצהל
 ,תוצעומה-תירב יבחרב ןיטינומ םהל ואציש ףועמ ילעב םיאמב לש רוד ךניח יקסלאפאר
 השמ םוקמב אבש ,דרּונ ךורב .רני'צבולוג רוטקיו ,בוניווטיל בייל ,דרונ ךורב ןוגכ
 ןורטאיתה" להנמ םש היהו הבקסומל קסניממ םימָיל רבע ,רסאנש רחאל יקסלאפאר
 רוטקיו .קסנימב יסורולֶאבה ןורטאיתה להנמ ןכמ-רחאל היה בוניווטיל בייל יאמבה ."ןטקה
 .הנליווב יסורה ןורטאיתה לש יתונמאה להנמה ןכמ רחאל היה רני'צבולוג
 .ונתוא הדירטה אל םיסיטרכה לש הצופתה תדימ .הלשממה תאמ תרוכשמ לע ונמייקתה
 לבור םינומשו האמ יתרוכשמ התיה ןורטאיתל יתלבקתנשכ .גוריד יפל ויה תורוכשמה
 ףא ,היסולכואה ראשכ םוצמצב ונייח .ותרידב דחא לכ אלא ,ףתושמ תיבב ונייח אל .שדוחל
 .םירחא םידבוע לש וזמ תצקמב ההובג התיה ונייח-תמרש
 תוזחמ גיצהל ונלחתה יקסלאפאר לש ורסאמ רחאל .הרוזנצ רובעל היה בייח גצומ הזחמ לכ
 תאמ "תיסורה הלאשה" ,"בוקָארג לבאפ" :יטסילאירה םזילאיצוסה חסונב ובתכנש
 םישנאה ךא .תיסורה תיטסילאיצוסה הנידמב םייחה תא םיראפמה תוזחמ ראשו ,בונומיס .ק
 ןה ,םירקבמ תואמ ונל ויה ךכל ומדקש תוגצהבש דועב .ונלש ןורטאיתב רקבל טעמכ ולדח
 "לוש-רוכ"ה תיב אוה ,ונלשמ ןינבל ונעגה רשאכ ןהו ,יסורוליבה ןורטאיתה ןינבב ונגצהשכ

 .טעמכ םיקיר תומלוא ינפל ונגצה התע הנה -- הבישי תומוקמ 750-כ-.ליכהש ,רבעשל

 -השעמ ,ינרדומ דוביעב ,ןדאפדלוג תוזחמ תא גיצהל ונלחתה .1939 תנשב לח הבוטל הנפמ
 לכב תוגצה יתש ,תופיצרב םוי 26 ונגצה "תימלוש" תא .ןיקלאה לאומש ררושמה לש וידי
 רותה היה לודג ךכ-לכ ,ןורטאיתה די-לע םיבכור-םירטוש רמשמ דימעהל ךרוצ היה .םוי
 היהש ,רָבלּופ בייל ןיחלמה .תובהלתה בורמ וילכמ אצי ידוהיה להקה .םיסיטרכל שוקיבהו
 תא ונגצה ןכ .הקיסומה תא רמזית ,הבקסומב ידייה ןורטאיתה לש חצנמהו ילקיסומה להנמה
 הפש וזיא .רבלופ לש ורומזיתבו ןיקלאה לש ודוביעב בושו ,ןדאפדלוג לש "אבכוכ"רב"
 !הלא תוזחמל ןיקלאה קינעה תוננערו טויפ תעפוש
 "למלדינוק ינש" תא ונגצה .רני'צבולוג רוטקיו היה תודבועמה ןדאפדלוג תוגצה יאמב
 ."תררוסה הלכה" תא ןכו ,קסניממ ןטייפ ,רנטאלפ קיזיא לש ודוביעב ןדאפדלוגל
 ןוגכ ,םייסאלק תוזחמ םג גיצה ,ונלש ןורטאיתה לש יתונמאה להנמה ,רני'צבולוג רוטקיו
 ןורטאיתה ,בגא ,ונייה .יקרוג םיסכאמ לש "ףיוזמה עבטמה"ו ,ואש דראנרב לש "ןוילמגיפ"

 ."המותיה היסח" תא ונגצה ןכ .יקרוג לש הז הזחמ גיצהש היסור יבחר לכב ידיחיה
 אל המ-םושמש הגצה ,דרונ ךורב לש ויומיבב לבאב קאסיא לש הזחמ ונגצה 1936 תנשב
 .בוניווטיל בייל לש וטע ירפ ,"ףשוכמה טייחה" תא ונגצה ןכמ רחאל .להקה יניעב ןח האצמ
 ,םירחא תוזחמב .לברג םהרבא ,קסניממ ינואג ןקחש הזחמב קחיש ישארה דיקפתה תא
 "ףלא םייתאמ" תגצהב .ןטק ידוזיפא דיקפת לברג קחיש ,"תימלוש"בו "אבכוכ-רב"ב
 ,ןכדשה דיקפת תא קחיש לברג וליאו ,לוקוס השמ ישארה דיקפתה תא קחיש םכילע םולשל
 .דיקפת לכב לודג היה אוה לבא
 יתלשממה ןורטאיתב הנש לברג קחיש ,1949 תנשב ,ונלש ןורטאיתה קוריפ רחאל
 אצי לוקוס םג .בל-תפקתהמ 62 ליגב רטפנ .תואלמיגל שרפ ןכמ רחאלו ,יסורולָאבה
 םינקחש םלוכ ויה קי'צנורהא תידוהי תינקחשהו לָּפֶרַט םהרבא ,לוקוס השמ ,תואלמיגל
 הפולל "םישבכה ןיעמ"ב היסנרואל דיקפת תא הקחיש קי'צנורהא תידוהי .ןורשכ-יכורב
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 ,הקלסל ,ותעשב ,וצר הבקסומב הידוטסב .םעה-תלד תונבמ ,קסנימ תדילי איה .הגו-הד
 יקסלאפאר השמ ינפב יקסבונכוס יאמבה התוא לליה ןכמ רחאל ךא ,ןורשכ רסוח לש הנעטב
 קחשל הקיספה תידוהי ."ילש ןורטאיתה לש םולהיה איה תידוהי" :אנשיל יאהכ רמאו
 ,הלעב םג ,העונצ היסנפ לע תמייקתמ איה זאמו .ידייה ןורטאיתה לוסיח תנש ,1949 תנשב
 השמ ,לבְרְג םהרבא ,קי'צנורהא תידוהי :םינקחשה .1967 תנשב רטפנ ,ןקחש היה ,ןיהומ
 הבקסומב לביטספה ןמזב ,םייסורוליב םינקחשכ ,תונייטצה תותוא ולביק ןיהּומו לוקוס
 .הינשה םלועה-תמחלמל ךומס ,1940 תנשב
 םישדח תוחוכ ופסותינ ,םיטיבוסה ידיב ,1939 תנשב ,תיברעמה היסורוליב שוביכ רחאל
 םהבש בושחה .ןלפק הטרבו יקסנדור ,בוגור ,ןייטש הלעבו םואלפ הילוי :ונלש ןורטאיתל
 וננוכתה .קיפסה אל קחשל ךא ,ונלצא תוגצה המכ םייב אוה .יאמבו ןקחש ,ןייטש היה
 .לאירוא תא קחשל דמע ןייטשו ,בוק'צוג לראק תאמ "הטסוקא לאירוא" הזחמה תגצהל
 .הזחמה תא ולעה אל ףוסבל
 תא וחירבה םקלח ?ועיגה ךיא .ןילופמ ונילא ועיגהש םינקחשה תא תוחותפ תועורזב ונלביק
 ,הנליווב וידארל תשורחה-תיב תולעופ ויהש ,םהיתושנ םע ועיגה -- םקלחו ,לובגה
 יואר .ןורטאיתה ןּוויכ תא הניש אל ןילופמ םינקחשה אוב .וידבוע לכ לע קסנימל רבעוהש
 "סעמע" ןותעהו ,שידיי ןושלב רפסה-יתב לכ רבכ ולסוחשכ ,1939 תנשב אקוד יכ ,ןייצל
 .היסורוליבב ידייה ןורטאיתב רתוי ימואל וק הוותוה זא אקוד ,רגסנ
 ןורטאיתב רקבמ היה ,שידיי רבוד וניאש ,רעונה םג לבא .שידיי םירבוד קסנימב םידוהיה
 .הדילמו-ןטבמ םייסור םייוג וב םירקבמ ויהש םשכ ,ונלש
 רקבמה תאו ,דורלסכא גילזו ,קיראכ יזיא םיררושמה תא הפי יתרכה םירפוסה ןיבמ
 דורלסכא גילז ררושמה לש םרבח היה ירוגירג .ןיקזוירָאב ירוגירג יסורוליבה יתורפסה
 .ורסאנ םלוכ .ןאהאק הילא רפסמהו
 הצרפשכ .תישילשה הנשב הטיסרבינואה דימלת היה ,1941 תנשב ,והורסאשכ ,ןיקזוירָאב
 םיילילפה .רהוסה-תיב ירעש תא םיסורה וחתפ ,ריעה שוביכ ינפל ,1941 ינויב המחלמה
 ששחמ ,םיילילפה תצובקל רובעל ססיהש ,דורלסקא .תויריב וגרה םייטילופה תאו וררחוש
 אבצל וסייגתה ,םיילילפה םע דחי וחרב ןאהאק הילאו ןיקזוירָאב .תוומל הרונ ,והוריכי אמש
 .המחלמה ימיב "טייקינייא"ב תובתכ םסריפ ןאהאק הילא .םייאבצ םיבתככ םש ושמישו
 .המחלמב גרהנ ,ילא ךדתשה ותעשבש ,ןאהאק
 לחר תררושמה לש הלעב ,אבצב ןרס ,ןיסֶלֶט המאיז תא ןאהאקו ןיקזוירָאב ושגפ תיזחב
 אל ןאהאק .םייחב ראשיהל וייוכיס וברי זאו ,ותדיחיל רובעל ןאהאקל ץעי ןיסֶלֶט .לוומיוב
 לפנו ,ןפוד-אצוי רבד הז היה אל ,תיזחב זא הררשש היבוברעבש ףא ,ותדיחימ קומחל הצר
 .המחלמב
 להנמה היה ,קסריביסובונב וניהששכ ,המחלמה ןמזב .דארגנינלב יח ,ןאהאק ןמלז ,ויחא
 ."דנאלמייה שיטעווֶאס" ןוחריה יפתתשממ אוה .ונלש ןורטאיתה לש יתורפסה
 רקוחל ארקנ ,1945 תנשב ,המחלמה םויס םע דימ לבא ,המחלמהמ םולשב אצי ןיקזוירָאב
 ןודינ אוה .רבד עריא אל וליאכ ,קיספהש םוקמב ,הריקחב ךישמה הלהו ,ותעשב ורקחש
 םידומילל ןיקזוירָאב לש ורבח ,יסורולֶאב ןטייפ ,בושילּוק ידאקרא .םינש הנומשל
 ךא .רבדב לפטל חיטבה בונומיס .בונומיס ןיטנאטסנוק ררושמל וניינעב הנפ ,הטיסרבינואב
 תדוגאל רבחכ לבקתנ ףאו ןיקזוירָאב ררחוש ,ןילאטס לש ותומל ךומס ,םינש עבש ץקמ קר
 .תיסורולָאבה תורפסב םירקבמה יבושחמ דחאל בשחנ אוה .םירפוסה



 ןמדירפ-יקסנדּור הינָמ +2

 ,ץיקה ישדוחב הנש לכבכ ,ונאצי .קסבָאטיווב ונלש ןורטאיתה היה ,המחלמה הצרפשכ
 הצרפשמ .יאבקסומה יתונמאה ןורטאיתה קסנימב גיצה ,ונרדעיהב ,היצניבורפב תועפוהל
 תונמאל ןויראסימוקה תמזיב ואב ןכמ רחאל .תורעיל ןורטאיתה ישנא וחרב ,המחלמה
 תא הנכסב דימעהל ,ךיניעב הלק יכו .הבקסומל םוריבעהו םתוא ופסא ,תודחוימ תוינוכמ
 ויה תונמאל ןויראסימוקה ישנא ירה ?תוצעומה-תירב לש יגוצייה יתונמאה ןורטאיתה
 .םשפנב םיבייחתמ
 ץורפ תרחמל לבא .םינמרגה ועיגי אל קסבָאטיוול יכ םיחוטבו םיכומס ,קסבָאטיווב ונייה
 ונלוכי אל קסנימל .ונעסנו אשמ-תבכרב ןורק ונתושרל ודימעה .ריעה הצצפוה המחלמה
 וניהש וז הרייעב .הינוחש הרייעל ,יקרוג זוחמל ונעגהו םיכרדב ונדדנ .הרעב ריעה ,רוזחל
 .ולשמ עטקב עיפוה ןקחש לכ .תיסורב ,ריעה יבשות ינפב ונגצה .םייעובש
 .יסורוליבה ןורטאיתה זא עיפוה םשש ,הבקסומל ונעסנ רני'צבולוג רוטקיו לש ותשאו ינא
 לש להנמה תשא ףאו ,יאמבה היה רני'צבולוג ,יסורוליבה ןורטאיתה ןקחש היה ילעב
 .ונלש ןורטאיתב תינקחש התיה ןורטאיתה
 וז הארוהל ונעמשנ אל .קרפתהל תונמאל ןויראסימוקהמ הארוה לביק ונלש ידייה ןורטאיתה
 .ריביסבש קסריביסובונל םירחא םיבר םיטילפ םע דחי ונעגהש דע ביטקלוקכ ונדדנו
 םיטילפ ינומה המחלמה ןמזב ושרוג םשלו ,ידוהי זכרמ המחלמה ןמזב התיה קסריביסובונ
 ריעה .קסניממ חורבל וקיפסה םיבר אל .קסנימ יאצוימ םיטעומ םג םהבו ,היסור יבחר לכמ
 תוחא ,יתסיג ,תוריהמב םדקתמה ינמרגה אבצה ידי-לע דימ ומסחנ םיכרדהו ,הרעבו הצצפוה
 ,המחלמה ץורפ םע אבצל סיוג אפורה יחא .םילוחה-תיב םע היסורל הרבעוה ,םילוח-תיבב
 תמחמ רוזחל הצלאנו בוסירובל דע העיגה ,חורבל התסינ ,קסנימב התיהש ,יתוחא וליאו
 לוסיח רחאל רובב האבחתה איה .הדלי םע םייחב הראשנ איה .הומידקהש םינמרגה תוסייג
 איהו ,םייחב וראשנ םהמ רשע-השולשו ,ותמ םהמ רשע-השולש ,םידוהי 26 םע ,וטיגה
 םישדוח העשת .םידוהי 150.000 ולסוח קסנימ וטיגב יכ ,יל הרפיס איה .םללכב הדליו
 תא לאשו יסור דודג-רש םהילא שגינ רורחשה ןמזבש דע ,םיכלכולמ הכ ויהו ,רובב ואבחתה
 הארנו ,לדלודמו ,היה רעישב לדּוגמ דליה ?ךיבא והז םאה :ןטקה הנב לע ועיבצהב ,יתוחא
 .שממ ןקזכ
 םלוא תא ונתושרל ודימעה םהו ,הלעמ-ימר םירפמ תרזעב ונעייתסנ קסריביסובונב
 .שדחמ ןורטאיתה תא םיקהל ונלחתהו ,ונילא עיגה רני'צבולוג םג .םוקמב םידליל ןורטאיתה
 ינומה .תוגצהב ונלחתהו ונתושרל םייפסכ םיעצמא הגלפמה לש יזוחמה דעוה דימעה ןכ
 .ונלש ןורטאיתב ורקיב ,םיסור םג לבא ,ריעב וזכרתנש םיברה םיטילפה ברקמ ,םידוהי
 ,"למל-ינוק ינש" ,"הפשכמה" ,"אבכוכ-רב" ,"תימלוש" :ונלש ראוטרפרה לכ תא ונשדיח
 זא היהש ,ןיקשופ םש-לע דארגנינלב יסורה ןורטאיתה יאמב ,ןי'זוק ."המותיה היסח"
 אוה ."ןווע אלל םשאנה" ,יקסבורטסוא רדנסכלא לש והזחמ תא ונלצא םייב ,קסריביסובונב
 ."המקנה"ו "ןוילמגיפ" תא ונגצה ןכ .ןמגרותמ תרזעב עייתסנו שידיי עדי אל
 ןורטאיתב רקיב בונומיס .ןורטאיתל רהנ בר להק .ונלש ןורטאיתל החירפ-תפוקת וז התיה
 .היאקסבורדנסכלא-הניגא'צרוק יסורה ןוראטיתה לש תללוהמה תינקחשה ןכו ונלש
 ןתונ היה רני'צבולוג .הפנע תיתוברת תוליעפ הלהנתה .תוחורה תא ודדוע וניתועפוה
 םנמא ויה םיירמוחה םיאנתה .םייסור םינקחש םג םירהונ ויה וירועישלו ,םינקחשל םירועיש
 ? םיסיטרכב גישהל המחלמה ןמזב ונלוכי המ לבא ,ןוזמ-יסיטרכו תרוכשמ ונלביק ,םירומח
 הלרימ דיקפת תא יתקחיששכ .ןורטאיתב ררש םיבלכ-רוק .ורסח הקסהל םיצע םג
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 הלרימ תא תשרגמ תגרוחה םאה רשאכ ,יִלגרל םייברגב קר עיפוהל ילע היה ,"הפשכמה"ב
 התיה ונחור לבא ,הלוכ האופק התיה המבה .רוקמ תוחופנ ילגרו המבהמ תדרוי יתייה .קושל
 ןורטאיתה לבא .תולעמ 14 -- ןורטאיתבו רוק תולעמ םיעברא ויה ץוחב .הממורמו הנתיא
 .ונתוא דדוע הזו ,אלמ דימת היה
 םיטילפה ,הרמגנ המחלמה .קסנימל ונרזח 1946 תנשבו םינש 5 קסריביסובונב וניהש
 םלואהש ןֶויכ ?תיסורה קסריביסובונב יתוהשל דוע תילכת המו םהיתומוקמל ורזח םידוהיה
 ומלוא תא יסורוליבה ןורטאיתה ונל שירפה ,המחלמה ןמזב תוצצפהב סרהנ קסנימב ונלש
 ,שיא םיעבראכ הליחת ונייה .םינוש םינודעומב ונגצה םימיה רתיו ,עובשב םימי השולשל
 -רוכ"ה תא ,ונלש ןינבה תא שדחמ םיקהל ולחה .קסריביסובונב הקלחב הראשנ תרומזתה
 תושרל אלא ,ונתושרל דמעוי אל ןינבה יכ תועומש וטשפ תאז םע דחי ךא .רבעשל "לוש
 12 תב הקהלל ונעגהש דע ,םוצמצ ירחא םוצמצ ,סוסגל לחה ןורטאיתה .יסורה ןורטאיתה
 .םירבג העבשו םישנ שמח :דבלב שיא
 ןיא ,יחוור ונניא ןורטאיתהש ןֶויכמ :תונמאל ןוירטסינימהמ העדוה ונלביק 1949 סראמב
 ,ונלש תורּואפתה לכ תא וחקלו יסורה ןורטאיתה ישנא ואב .קרפתהל וילעו דוע ומייקל
 .קסנימב ידייה ןורטאיתה תדגאל ףוסו ,לוכ-לוכמ-לוכב
 .םירחא תועוצקמב ורדתסה םקלח ,תואלמיגל ואצי םקלח ,קסנימב וראשנ ונלש םינקחשה
 היה יסורה ןורטאיתה ידי-לע חקלנש ץפח לכ .ןוימטל דרי םיִנָשדלמע .דואמ יגארט הז היה
 תונבל םילענ גוז ןאכ הנה :יל הרמא החתלמה לע הנוממה השאה .יחה ןמ רבא תעיטקכ
 .ןומירחי םרטב תרכזמל ךל ןתוא יחק ,תובר םימעפ תעפוה ןהבש ,תוהובג
 דמע ןכו ,הינומרהליפה לש יביטרטסינימדא להנמכ דבע אוה .הנליוול ילעב םע יתרבע
 ילעב תוכזב ,ןילופל ונרבע 1957 תנשב .הרטשמה ןודעומ די-לע יסור יתמארד גוח שארב
 ונתיילעל דע םינש 12 הקסנימאק הדיא לש ןורטאיתב ונדבע .1939 דע ינלופ חרזא היהש
 .לארשי-ץראל 1970 תנשב
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 יאקסנימה ידוהיה ןורטאיתה לש םינקחש תצובק
 יקסנֶדּור ,לָסְרַט ,ןיאומ ,לוקוס ,ןיקנוס :הלעמל ,לאמשל ןימימ

 קיצנורא ,רקצורַא ,ץיברּוג ,ןמדירפ :הטמל



 יקצינטי'ז קראמ

 יתב לע רופיסה

 הקיפארג דמל ,1903 תנשב בוליהומב דלונ ,יקצינטי'ז קראמ ,רבחמה
 םירפס-תאצוהב יאקיפרגכ לעפ ,הבקסומב תופי תויונמואל הימידקאב
 19497-ב תינש רסאנ .1946 דע הדובע-הנחמל חלשנו 1936-ב רסאנ .קסנימב
 קסנימב בשי ,1971-ב הצרא ותיילע דעו זאמ .1955-ב היצטיליבאהירב הכזו
 וגצוה ויתוריצימ תוכורעת .האושה אשונ לע רייצל הבריה .ותונמאב קסעו
 .ץראב ןכו תוצעומה-תירבב החלצהב
 .רגרב יכדרמ ידיב די-בתכמ םגרות ,תיסור בתכנש ,ורופיס

 םילגתמ תקבואמה ןולחה תיכוכזל דעבמ .יאקסנימה תוביתנה-תיב לש ןולחה דיל ינא דמוע
 והז .תינוניב המוק לעב ,56 ןב אוה רתוי שישקה .טא-טא םימדקתמש םירבג ינש יניעל
 ריעצ ,ינשה .הסירַאל יתב לש שדחה היבא אוה תעכ .וקּבְלג סּורטָּפ יסורוליבה ררושמה
 .יתב לש הלעב ,ּוקנ'ִצמְד רוגיא אוה ,האנו הובג
 םירבגה ינש וזפח ,קסירבמ תבכרה אוב לע תרשבמה העדוהה לוקמרב עמשיה עגרב
 .וקבָלג לש ויתועורזל תלפונ יתב ךיא האור ינא .הפיו הריעצ השא האצי ןורקהמ .התארקל
 וליאכ ,יִנפ לע םירבועו הסיראל תא םיליבומ םירבגה .הלעב םע תקבחתמ איה ןכמ רחאל
 ,תוביתנה-תיב דיל םהל הכחמש תינוכמל םיסנכנ םה .םהירחא ךלוה ינא .םמוד ץפח יתייה
 והז .ימשב יל ארוקו יליעמב אוהד ןאמ עגונ עגרב וב ...תודבכב חנאנ ינא .תמלענ תינוכמהו
 ךכל בל םש ינאו םיקבחתמ ונא .וניארתה אלש םינדיעו ןדיע הז .סירוּב תודליה ימימ ידידי
 ונימזמ ינא ..."המחלמה יל הריתוהש ןורכזה והז" :ךייחמ אוה .קיר ידידי לש ולוורשש
 רפסל ירות עיגה התע .וייח תורוק תא יִנפל ללוגמ סירוב .יתרידב םיבשוי ונא הנהו .יתיבל
 .ינא-ירופיס תא ול

 .רייצ יתישענו ימולח םשגתנ .תונמאל יאבקסומה ןוכמב ידומיל-קוח יתמייס 1932 תנשב
 תיסורוליבה םירפסה-תאצוה דילש יתונמא רויאל רודמה שארב יתדמעוהו קסנימל יתרזח
 ייחב יבּורו ישאר יתעקשו םיידוהיו םייסור ,םייסורוליב םירפס יתרייצו יתרייא .תיתכלממה
 .םיבוט ויה םיירמחה ייח יאנת .תונמאל תוינקילבופר תוכורעת המכב יתפתתשה .תונמא
 וא ,הָניִנ םשב ח"י תב הידוהי הרוחב לא םירבח-תביסמב יתעדוותה רשאכ ח"כ ןב יתייה
 ברע .יניעב ןח האצמ הרוחבה .ןוכית רפס-תיב המייס התע הז .המחנ ,תיבב הל וארקש יפכ
 קושה" לש םינטקה םיתבל לעמ .הצוחה תוצחב ונאצי ,היפשנב דחי וניליבש רחאל ,דחא
 םילהנמ ונאו הקדה התרזיג תא קבחמ ינא .םיממוש תובוחרה .לוגע חרי יולת "ןותחתה
 רחמ שגינ הבה ?יאשחב יערא-תוקישנב קפתסנ המל ,ינא רמוא ,הק'צונינ" .תיניצר החיש
 ינא" -- ."ונלש יתחפשמה ןקה תא תונבל ליחתנו ןידכ וניאושינ תא םושרנ ,ס"גאזל
 .התא ץעיתהל ילע ןיאושינ ומכ יניצר הכ ןינעבו ,הרימחמ אמא ךא ,הנינ תשחול ,"המיכסמ
 ."אמא לש התעד תא דימת לבקמ אוה ירה ,אבאל רשא
 ההובג השא ,הנינ לש םאה .ינוריעה ןורטאיתל הכומסה הרדשב לספס לע םיבשוי ונא הנהו
 ונשָי ךא .םכיאושינ דגנ רבד יל ןיא ,םאה תרמוא ,ריפש הארנ לכה" .וניניב תבשוי ,הפיו
 דועב ,הגלפמה-רבח ךנה התא אלה" -- .תושגרתהב יתלאש "?והמ" -- ."בכעמ םרוג
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 אלה !?ךכב המ" :יתקעצ שממו :קוחצב ינא יתצרפ התע ..."תויוכז-יללושמ וננה ונאש
 ..."םייתנש תב הנינ התיה יטיבוסה רטשמה ןנוכתנש העשו ,םהירוהל םייארחא םידליה ןיא
 ןחלוש דיל ,התרייעב הנינ םע יתבסָה ,וניאושינ תא ונמשרש רחאל ,םידחא םימי רובעכ
 ויה םיבר םירבחו םידידי ,תפעוסמה התחפשמ ינב .תונייבו בוט לכמ םילכאמב ךורע ,יגיגח
 עפש ונל וקינעהו ,קסנימל ונרזוחב תוביתנה-תיבל ונתוא וויל םלוכ .ןחלושה דיל םיבוסמ
 1934 ראוני ףוסב .םימיענבו הדובעב רהמ ףלח ןמזה .ןטק ןורדח ונרכש קסנימב .תונתמ
 הל ונארק .הדליל בא יתישענש יל עדונ רקובב תרחמלו תודלויה-תיבל הנינ תא יתאבה
 תא להינ תע התואב .רנסייר הסיראל םילעפה-תברו תעדונה תרפוסה לש המש לע ,הָסיִרַאל
 איצוה אוה .ץֶאינוד לקצַח רקבמהו ידיאה רפוסה תוברתה ןוירטסינימ לש תויונמאל רודמה
 השפתנ וז הריד םלוא .יקסבשּורג תנוכשב םירייצה תיבב הריד תלבקל ןוישר יליבשב
 רבדה עדוויהב .ונכתשה הבו הקיר הריד הדמע הל ךומסב .וקנָפראק לסַפה ידי-לע תורירשב
 -הנחמב ץֶאינוד םע יתשגפנ ,1937 םימיאה-תנשב םימיל .תופירח יב ףזנ אוה ,ץאינודל
 הרידה ןינעב חוכיוב ךישמנ אמש :ותוא רטנקל תונמדזה יל התיה וז .הָטכּוא לש םירוצעה
 ...שאר-דונמב ונמצעל ונגעל ונינש ?תושרה םעטמ יל הקנעוהש

 ונתינ םירחא ןוזמ יכרצמו םחל .ובער םימלש םירוזא .ויה םישק םיטיבוסה ראב םינמזה
 .התפיו החתפתה הק'צורַאל ונתב .םיסיטרכ יפל קר
 לש ונימי"די ,בוקנֶלַמ קסנימל אב 1936 תנשב .ויתותוא תא תתל ליחתה ינילאטסה רוריטה
 השארב בו'זָאי םע ו"אפגה ."םירוהיט"ה תכירעב הגלפמה תא ךירדהל אב אוה .ןילאטס
 זוכירד-תונחמב םתאילכ ידי-לע "םיינויציזופואה תודוסיה" לוסיחב ,ןילאטס תנצמב .,תחתופ
 .המויאה הפוקתה העיגה .היריב גרוהל תואצוה ידי-לע ףאו
 ,ו"אפג-שיא ,םהמ דחאו םיִנש וסנכנ .ונתריד תלד לע ושקנ 1936 רבמטפס תולילמ תחאב
 לש וא רפס לש ףד לכ םיקדוב .ךשוממ שופיחב םיחתופ םה .ירסאמל רושיא יִנפל גיצמ
 -- 'ץיבָצנּוק ,ו"אפג-שיא לקתנ "ןויסארטסויליא" יתפרצה תעה-בתכ יפדב .תע-בתכ
 והז" -- .לאש ,"?הז ימ" .ינשה יאלוקינ ראצה לש ומוליצב ,ילש רקוחה-טפושה דיתעל
 יתוא לאוש אוה ,בונבודל "םלוע םע תודלות" לש ךרכ הארמל .יתבושת האב ,"!ילש דודה
 ררושמה לש ןורפסה תא הדיצה םש אוה ."?תוימואל תויעבב ןינעתמ ךנה" :תויסראב
 ,שידייב רפסב ולקתיהב .זא רוסא היה רבכ ינטראה ."הקיריל" ינטראה הקשיט יסורוליבה
 והז אלה ,ומש תא יתעמש" -- ."בוכורב" :בישמ ינא .?"הז ימ" :םוליצ לע שיאה עיבצמ
 גוזו תבגמ יאבצ קש ךות לא ףחוד ינא .ךרדל ןנוכתהל יתיוטצנ ."?םינויצה ידקפממ דחא
 ינא .הכובו יראוצ לע תלפונ הנינ .תקוניתה תא קשנמו הק'צוראל לש התסירעל שגינ ,םינבל
 הירחא הצר הנינ .תינוכמב יתוא םיבישומ .הנבה-יא אלא וז ןיא יכ הענכשלו העיגרהל הסנמ
 ...תמלענ תינוכמהש דע
 יתשח .הצחמל-לפאה אתל ינסינכמ רהוסה ,יאקסנימה אלכה לש ןבאה-תוגרדמב ינא דרוי
 אתה ךותב .קיתעה הנבמה לש שבועהמו םיפפוטצמה םישנאהמ ופדנש םיצומח תוחירב
 ןהילעו ץע-תוחולב תוסוכמ תוטימ ,ןהיניב רבעמ אלל וזל וז תוכומס ,תופיפצב ודמע
 תוחנא ,תוריחנ ועקב תאזה הסוחדה הריואה תא .הצחמל-םימורע םישנא וערתשה
 .יתסינכל בל םש אל שיא .םייניש-תוקירחו
 םילספס לע ,ןיטקרסקב םישרק יבג לע יתנשי ,םיחרזאה-תמחלמ תונשב ,בורקה רבעב דוע
 .גלש תמירע ךותב וא המדאה לע ףא םיתעלו ,םישפשפ וצרש ןהבש םירכיא לש תותקבבו
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 -סיטרכ תליטנ לע קר ...ימא לע ,הדומחה יתדלי לע ,הריעצה יתיער לע יבל באד התע
 -תנותוכב ,חלוגמ אל ,הביש תורעש לעב םדא ...ללכ יבל באד אל ינממ הגלפמה לש רבחה
 יתבשי שפנ-טאשב .הניפבש הטימה תא שופתל יל עיצה ,אתל יארחאה אוה ,תכלכולמ הליל
 .רות בנדזה םיכרצה תיישעל ילדה דיל .םידושח םימתכב רמונמה שפועמה ןורזמה לע
 םהו ,הלעמו םישדוח השיש הז ןאכ ובשי םיבר .םיטמוקמ םהידגב ,םיחלוגמ םניא םישנאה
 .םיבורק םע תונויארו תוליבח לבקל םהילע רסא רקוחה-טפושה יכ ,קבטו םחל םירסח
 ררחיש תאז תרומתו ,אתה ישנאל קבטו םחל ינובשח לע הנקיש חיגשמה-רהוסהמ יתשקיב
 .הפצרה תפיטשמ אתל יארחאה יתוא
 הנינ .קתפ הליעמ לוורשל ףחוד התוא יקשנבו הק'צוראל תא קיזחמ ינא :ןושארה ןויארה
 .ןויארה םויס לע עידומ רהוסה .העמד תואלמ היניעו ונב הטיבמ
 הסינכב .תינוכמב םיבישומו רהוסה-תיבמ יתוא םיאיצומ .הריקחל הנושארל יתארקנ הלילב
 הנינ םג .םהיריקי תא תוארל םיפצמש םיריסאה-יבורק לש בר ןומה ףפוטצמ רהוסה-תיבל
 .תינוכמה ירחא הצרו תחפייתמ איה ,םללכב
 דילש אסיכה לע תבשל ילע הווצמ אוה .'ץיבצנוק רקוחה-טפושה בשוי הבתכמה דיל
 תצורמב ךא .רקוחה לש ונחלוש דיל תבשל רקחנל םיעיצמ ויה ןיידע םימיה םתואב .ונחלוש
 יתייהש ול עודי יכ יל רמוא אוה .רקוחב העיגפ ששחמ ,המ-קחרמב םבישוהל וליחתה ןמזה
 ןימאמ תאז םע .תיסורוליבה םירפסה תאצוהב הרפחתהש תינכפהמ-יטנא הצובק לש רבח
 ךכ תוכזבו וז הצובקל ירבח תפישחב ודיב עייסל ילע ךכיפלו ,רשי יטיבוס םדא יננהש אוה
 :הימת ינא .תורודמ ילהנמ השיש דוע לשו האצוהה להנמ לש ומשב ארוק אוה .יבצמ לקוי
 -יטנא תוצובקל םייטיבוסה תודסומה לש םייטסינומוקה םיאתה םואתפ וכפה הז ךיא"
 םימי העברא רובעכ .יאת לא יתוא םיריזחמ .לוקוטורפה לע םותחל ברסמו "?תוינכפהמ
 העיבתה התואו תולאשה ןתוא תורזוח בוש .רקוחה-טפושה לש ותכשל לא בוש ינא אבומ
 תא הנשמ אוה ןכ-ירחא .קועצל ליחתמו ואסכמ םק 'ץיבצנוק .לוקוטורפה לע םותחאש
 "? תטלחה המו" -- "?ךתא ןויאר הל רשאל ינממ השקיב ךתשא יכ ךל עודיה" :ויסיסכת
 תא רשאא זאו ,לוקוטורפה לע םותחת .ךתוגהנתהב יולת רבדה" -- .יכונא לאוש --
 רקשה תמשאה תא תויטלחהב החוד ינא" :בתוכו לוקוטורפה תא חקול ינא ."ןויארה
 .לוקוטורפה תא סעכב ערוק 'ץיבצנוק .םתוחו "יל הסחויש
 הז םיכומס םיבשוי ונא .יתא ןויאר הנידמה טילקרפ ידי-לע גישהל תאז-לכב החילצה הנינ
 הדיב תפטלמה ,הק'צוראל תא ידיב קיזחמ ינא .ותוחכונבו רקוחה-טפושה לש ותכשלב הזל
 ינא" .אלכהמ בורקב אצאש הוקתה הארנכ הספא יכ הנינל ינא רמוא .הכוב הנינ .ישאר תא
 ."הק'צוראל לעו ךמצע לע ירמש ,ךחורב הקזח ייה .םשא יב ןיא יכ ךל עבשנ
 סנכוה רדחל ,ןכאו .םינפ לא םינפ תומיע יל ךרעיי יכ 'ץיבצנוק ינעידוה המ-ןמז רובעכ
 רחאל הארנ ,ןוסחו הובג רבג ,בוקּו'ז .האצוהה לש תורפסה רודמ לע רבעשל הנוממה ,בוקּו'ז
 יאבה ירבד טולפל ליחתמ זלהו ילומ ובישומ 'ץיבצנוק .בולעו ןכסמ דודיבה-אתב הָיהַשה
 תחלצהב תוקפס ָּתעבהש ,איה הדבועה" :יל רמואו קימסמ רקוחה-טפושה .רחש םהל ןיאש
 הזה םּויבה ."םיטיבוסל תוניועו הריפכ ירוהרה ,ונתעדל ,םה הלאו ,יזוחלוקה רטשמה
 ,הזה ןרקשב ותוא חיטהל יתדמעו הבתכמה לעמ גפסַמה תא יתשפת .םילכהמ ינאיצוה
 קיבדיש תוקעצב חתפו רדחה תא בוזעל בוקו'ז לע דקפ ,ידיב ספת 'ץיבצנוק םלוא .בוקו'זב
 :ןגוה-יתלב קחשמ להנמ אוהש 1ל רמול אלא יל רתונ אל .תוינגילוח לש המשא ףיעס יל
 ."...עבצאה ןמ 'תודבועה' תא ץצומ ךנה ךכיפלו ,ידגנ רמוח ךל ןיא"
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 ובישוה ."תינכפהמ-יטנאה הצובק"ל תוכייתשהב םידושחה תנומש לכ תא וסניכ רבמצדב
 שיא וניארה ךרדב .ןוילעה ןידה-תיב לש ונָינבל ונואיבהו "רוחשה ברועה" תינוכמב ונתוא
 ונארוקב קפאתהל ונלוכי אל םוגעה ונבצמ תורמל .ונל ורסמנש םושיאה-יבתכ תא והערל
 ונתאצב .בוקו'ז היה קתשו הניפב בשיש ידיחיה .וניפלכ וחטוהש תוכחוגמה תומשאהה תא
 ילבו יתוא הקביח ,ילא הצר איה .ילש הנינ העיפוה םואתפ .רמשמה ונתוא ףיקה ,תינוכמהמ
 טפשמה .הומכ וגהנ םימשאנה ראש לש םהישנ םג .ידצל הכלה רמשמה ישנאל בל םיש
 לש וסיכב .ןילאטסו ןינל לש םהיתונומת תוססונתמ םיטפושה יבשומל לעמ .חתפנ יטיבוסה
 דקפש רמ לרוג ותואו םימיה וכרא אל ,ןכא ...הגלפמה לש רבח-סיטרכ םיטפושהמ דחא לכ
 םה םייתניב ךא .אוה ףא הלגוה ,דראּבְזָּב ,ןוילעה ןידה-תיב אישנו ,םתוא םג דקפ ונתוא
 -טפושה ידי-לע םהינפב גצומש רבד לכ םירשאמו ןילאטס יטפוש לש דיקפת םיאלממ
 -להנמ תא ,יתוא .חפשמל ךפוהו ,םידע תעימש אלל ,תוריהמב להנתמ טפשמה .רקוחה
 .םינש שמחלו עבשל ראשה תא ,תויוכז תלילשלו הנחמ תונש רשעל ונד בוקו'ז תאו האצוהה
 בוקו'ז ליחתה םואתפ .אתה ותואב ונכיש ונלוכ תאו רהוסה-תיב לא ונרזחוה טפשמה םותב
 בותכל ליחתהו בשייתה םלביקשכו ,ןורפעו ריינ רהוסהמ שקיב אוה .אתה תלדב קופדל
 תמאה תא תודגונה ויתועדוהש הנידמה טילקרפל בתכ אוה .וירוחאמ יתבנגתה .תוריהמב
 לכ תא שדחמ קודבל ותשקב החוטש ךכיפלו 'ץיבצנוק רקוחה-טפושה ידי-לע ונממ וטחסנ
 .וניניב ודירפה ישוקב .יתוכמ וב יתאלפה ,בוקו'זל האנש זוחא יתויהב .טפשמה
 -תיבל ונעיסהל ידכ ,תוינוכמל ונתוא ולעהו שארה תא יעשמל ונל וחליג רקובב תרחמל
 ןהל ורשפיא אל רמשמה ישנא םלוא .ונתארקל וצרו ונל וכיח רבכ ונלש םישנה .תוביתנה
 ליבוהש "יניפילוטס ןורק"ב אתווצב ונבשּוה .ןהיתוקעצ תא ונעמש קוחרמ קרו ,ברקתהל
 .ןופצה לא ונתוא
 הז ורזח וליאכ ,םישאוימו םיבוצע החפשמה ינב ובשי הביבסמ .התיבה הרובש הרזח הנינ
 תא .ידעלב םישדח םייחב ליחתהל היה ךירצ .בורק םדא תייוולמ ,תורבקה-תיבמ התע
 וכשמנ ךכ .לעפמב תונובשחה-תלהנהב הדובע הלביק הנינו םידליה-ןגב ומשר הק'צוראל
 תוליבח הניכמ התיה איה .וניניב רשיקש דיחיה טוחה תא וויה םיבתכמה .םירופאה םימיה
 .םינש שולש ופלח ךכ .הנחמל ןתוא יל תחלושו

 .לזמה יל קחיש -- ,הֶרּו'ציפ-הטכּוא לש הנחמה זכרמ -- ,הָטכּואל ונעיגה םע דימ
 'ץיבונאויא יאלוקינ ןנוחמה רייצל רזועכ םש יתחפוסו ,רייצל םיקוקז ויה ןורטאיתב
 תודובע יתעציב .הנחמה לש הָינבה תכשל דילש יתונמאה ןפלואה תא להינש בוליאכימ
 .הנחמב ישפָח רבעמ תוכז יל הנתינ ,שרדנ דבוע יתויהב .לוסיפהו רויצה ימוחתב תונוש
 ןוישר יתלביק ,ןכאו .הנינ םע ןויאר יתשקיבו הנחמה לש ןונגנמה שאר לצא יתלבקתה
 ...דבלב םימי השולשל ןויארל
 םע םיריסאה תושיגפל שמשמה דחוימה תיבה לא ימעפ יתמש 1939 רבמטפס ימימ דחאב
 ילא הצר הק'צוראל .תיבה אובמב הק'צוראל הדילו הנינ תא ינא האור הנהו .םהיבורק
 בצקוה ובש תיבה לא םינופ ונלוכ ."?ונילא רזוח ךניא עודמ ,הל'אבא" :תוטושפ תועורזב
 לע המשו תורנ ינש הקילדמ ,ןחלושה תא תכרועו הפמ הדוזמהמ האיצומ הנינ .רדח ונל
 תא איצומ ינא .תיגיגח הריווא היורש רדחב .המע האיבהש לכואה ירבד תא ןחלושה
 תא ,תונוש תויח תוריּוצמ וילעש ןטקה דברמה תא ,ידי ומב יתוניכהש תועונצה תונתמה
 .םיינועבצ תונורפע תספוק -- םירייצה ידידי תאמ תונתמה איש תא ןכו יִרּויצ םע םובלאה
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 לכל הטכוא תא םיצוח ונא .ןויארה ימי תשולשל ץקה עיגמ הנהו ...דחי תבשל םיענ הכ היה
 ,ומוקממ םק הנחמה דקפמ .וננויאר תכראה תא שקבלו הנחמה תלהנימל עיגהל ידכ הבחור
 ."?אבא םע דוע תויהל קשח ךל שי" :התוא לאשו הק'צוראל לש השאר תא ףטיל
 רמוא ,ןכ אהי ,ּונ" -- ."אבא םע תויהל דימת הצור ינא" :תרמואו ילא תדמצנ הק'צוראל
 ."םכלש הדומחה תנודליל ךכ לע ודותו ,'ב םויל דע ,אופא ,והשת ,'ד םוי םויה ,דקפמה

 ובש ןורטאיתל הצירב אב 1941 ינויב .םישדוח רשע-הנומש ,הנינ םע יתשיגפ זאמ ,ופלח ךכ
 םירע םיציצפמ םינמרגה !המחלמ" :הקעצב ץרפו ןורטאיתה לש רגנה תורואפת יתוניכה
 םע ,הנינ םע המ ,םיבורקה לצא שחרתמ המ .ילוכ יתדרחנ ."ךלש קסנימ תא םגו ,תויטיבוס
 ? הק'צוראל
 הק'צוראלו ,התדובע-םוקמב האצמנ הנינ .קסנימ תא םיארלטיהה וציצפה ינויב 21 םויב
 הנינ הדבע ובש תשורחה-תיבלש העש תובהל תזוחא התיה רבכ קסנימ .םידליה-ןגב
 התוחאו הנינ לש אמא .היסּומ ,הנינ לש התוחא לעב ,קחצי בשי הגהה דיל .תיאשמ הברקתה
 ואציו םידליה-ןגמ הק'צוראל תא חקיתש הינפב וננחתהו התארקל וצר ,היתב ,הנינ לש
 רבטצה החוקיפבש לעפמה תפוקב יכ הנעט ,הבריס הנינ ךא .תוצצפהה םות דע קסניממ
 ישוקב העיגה הנינ .הידעלב ,אופיא ,העסנ תינוכמה .וריקפהל תיאשר איה ןיאו לודג םוכס
 -תיב לש ךומסה ןינבה יכ ,התיבל עיגהל הלכי אל רבכ ךא ,הק'צוראל תא החקלו םידליה-ןגל
 .סלגנא בוחרב המא השטנש הרידל עיגהל החילצה למע ידב .שא זוחא היה יאבצה רפסה
 םוסרפ רחאל .יטסישאפה שוביכה לש תיתעווזה הפוקתה החתפנו קסנימל וסנכנ םינמרגה
 ,םדאה-תויוכז תא הנממ לולשלו תידוהיה היסולכואה תא ליפשהל ודעונש םיווצו תועדומ
 .וטיגל ךפהנש דחא רוזיאב ףפוטצהל ריעה יעבור לכמ םידוהיה תא םיארלטיהה וצליא
 בקע .הזמ הלעמל ףאו תופסונ תוחפשמ שולש ורידחה תחא החפשמ הנכש הב הרידב
 רק היה 1941/42 תנש לש ףרוחה .בער-ייח םידוהיה לע ורזגנ ,תמצמוצמה ןוזמה תקפסה
 .תיטיא הסיסגל ונודנ םידוהיה .אצמנב ויה אל טפנ וליפאו למשח ,הקסהל םיצע .דחוימב
 .םהיתוחפשמל ורזח אל הדובעל וחלשנש םירבגה .דוצמ םהילע ךרענ תונמוזמ םיתעל
 תועצבמו ,םיניארקואו םיאטיל לש ,תודחוימ תודיחי וטיגה ךות לא תושלופ ויה תולילב
 םידוהי לש תויווג תורשע תורבקה-תיבל וטיגהמ ולבּוה ומויב םוי ידמ .חצרו דוש ישעמ
 .םיחצרנ
 .בוחרל תאצל אל הלדתשהו ,הפורצ תיסורוליב איה יכ ןיּוצ ובש ןוכרד גישהל החילצה הנינ
 םינוש םיצפח ףילחהל ידכ ,םינכשל הראל תא חולשל הליחתה איה ,ןוזמה יכרצ ולזאשכ
 -דע .יצאנל וא יאצילופל הראל תא וריגסי םינכשה ןפ דחפב התיה היורש .םחלבו םיסירגב
 גרּובמאה ידוהי לע םג .וחצרנ םלוכ .דחא יאקסנימ ידוהי וליפא וטיגב רתונ אל הרהמ
 גרוהל םלוכ ואצוה םשו ידוהיה תורבקה-תיבב וסנוכ םה .סוכה הרבע קסנימל ואבוהש
 החילצה הנינ .םייקתהלמ השעמל לדח וטיגה .שארמ ןכוהש םיחא-רבקב ורבקנו ,היריב
 לָּבִמָּב .לָּבמָּב לספה לש ותשא הרג םש ,ריעה לש ינשה הצקל ,הפיקע ךרדב ,רתסהב רובעל
 ךרדב .יחרזמה בוחרבש םתרידב קסנימב רוגל הראשנ ותחפשמ ךא ,הבקסומב היה ומצע
 ...ונממ רטפיהל תנמ-לע הלש דיה-ןועש תא ול הרסמ איהו רוכיש יאצילופ הנינל לפטנ
 -ןתונ היה יופצ הז ןיעמ השעמ לשב .םידוהיל טלקמ תטשוהב תיאליע הרובג זא התיה ,ןכא
 ךא ,הק'צוראל םע הנינ לש האובל םנמא הָשָש אל לבמב לש ותשא .תוומ-ןידל טלקמה
 תרותב הלצא ראשיהל הנינל התשריה ,יסור החפשמ-םש םע ןוכרד הנינל יכ הל עדוויהב
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 ביִסּוג םירייצה לש םהיתב םע תונכשב דמע לבמב לספה לש ותיב .התיב-קשמב תרזוע
 ררושמהש דועב ,קְּבָלג ררושמה לש ותשא תונמוזמ םיתעל הרקיב םהבו ,בוקלוו ילוטאנאו
 .הבקסומב ראשנ ומצע 1קּבָלג
 םהידידי לצא רתתסהל וחילצהש םידוהי רחא דוצמב םינמרגה וחתפ ,וטיגה לוסיח רחאל
 תיבה-תלעב םע תוצעיתהב .הדליה לרוגל רקיעב הששחו דואמ תגאדומ התיה הנינ .םירצונה
 -תכושח התיה השאה .הק'צוראל תא ינמז חרואב הילא תחקל וקבלג תשא תא השקיב ,הלש
 דמָע ר'ִצּוק רפוסה לש ותיב קרו ,לודג ןג םע הדוחלב ,ריעה לש רחא הצקב הרגו םינב
 הדוד" םשב התוא תונכל הראל תא הנינ הליגרה תוריהז ימעטמ .התדוחל םע תונכשב
 .תנודליהמ באוד בלב הדרפנ הנינו ,הראל תא תחקל המיכסה וקבֶלג לש ותשא ."הרּוינ

 היהש ןקזה היבא ררוגתה התא דחי .החודו המיענ אל הינפ-תשראו הצוג התיה וקבֶלג הנינ
 האצמ הק'צוראל .גרובמסקול הזור בוחרב ריעה זכרממ קחרה ורג םה .היסנכל יארחאה
 םוי-םוי תכלוה התיה וקבלג הנינ .םיינוגדחה םהייחב החמש האיבהו םהיניעב ןח דואמ
 םהיתונוחצנ לע הלהצב הזירכמו וידארב תרדשמ התיה םיתעלו ,וידארה זכרמב התדובעל
 אלב הפטפיט .ינודוהיה-יטיבוסה רטשמה לש הבורקה תוטטומתהה לעו רלטיה תוליח לש
 ילש הנינש דועב ,הלש תיתימאה םאה איה-איה יכ ,הראל לש התמשנל יותיפ ירבד ףרה
 תא ריזחהל ץלאית ובש עגרה עיגיש ששחה התוא דירטה ףרה ילב ...התדוד אלא הניא
 אלא הניאש הדליה לש םאהמ רטפיהל ךירצ !היהי אלו םוקי אל ךא .תיתימאה המאל הדליה
 תרפופש תא םימירמ -- !הזמ טושפ רבד ןיא ...םדא ללכ הנניא יכ רמוא הָוה .הידוהי
 ...הידוהי תרתתסמ ינולפ תיבבו ינולפ בוחרב יכ הרטשמל םיעידומו ןופלטה
 .ןוליוה ירוחאמ הציצמ ,תדמתמ הדרחב היורש התיהש ,הנינ .תלדב םיקפוד םיאצילופ ינש
 יומסה רבעמל תחתמ תלחוז ,רצחל חבטמה ךרד הצר איה םיאצילופה ינש תא התוארב
 הצר הנינ .הירחא ףדור בוחרה תניפב ראשנש יאצילופ ךא .חורבל הליחתמו רדגבש
 עגרב וב .בוקלוו רייצה לש ותרידל סנכיהל הסנמו ןכשה לש רצחה לא היתוחוכ תיראשב
 םהיפגמב התוא םיסמור ,הצרא התוא םיליפמו תומולהמ הב םיחיטמ ,םיאצילופה םיצרפתמ
 םכשה רקובב .םוקמ ספא דע אלמ אתב האלכנ הנינ .הפוגמ רגינ םדשכ התוא םיררוגו
 לא ןורקה עסוה םשמו ,רהוסה-תיב רצחבש םיזאגה-ןורק לא םירחא םידוהי םע דחי הסנכוה
 ...רובל וכלשוה תופוגהו ,תורבקה-תיב

 ידכו ,הדליה יניעב ןח אצמת ןעמל לכה התשע איה .החמשו הלהצ הראל לש השדחה ּהמא
 הליבוהו םיימואל םייסורוליב םידגב הל הרפת איה ,רבעה תא הראל לש התעדותמ חיכשהל
 תינמואלה תיסורוליבה הלשממה םעטמ וכרענש םייסורוליב םינמואל לש תופיסאל התוא
 םלואב ססונתהב ,הלאה םישגפמה דחאב .רלטיהל םינומא עבשנש יקבוטסוא לש ותושארב
 תרותב רלטיה ידי-לע רגושש ָאּבּוק לארנגל להקה עירה ,סרק-יבלצ םע םיטסישאפ םילגד
 דגבב השובל ,הפי הדלי תייוולב וקבֶלג הנינ םג יגיגחה להקבו .היסורוליב לש רטיילואיג
 -יבכור לש רמשמ הביבסמש ,ָאּפּוק לש ותינוכמ ברקתהב .לודג םיחרפ-רז הידיבו יסורוליב
 םידחא םימי רובעכ ...הראל םג םללכב .םיחרפ-ירז םהידיבשכ םידלי הילא םיבְָרק ,עונפוא
 .ָאּבּוקל םיחרפ םישיגמה םידלי לש םוליצ ימוקמ תע-בתכ תפיטע לע עיפומ
 רבכ .ָאּבּוק לש וייחל ץק המש ותטימב הצצופתהש םינזיטרפ לש הצצפו בר ןמז רבע אל
 קסנימ תואובמב םודאה אבצה סיבה 1944 תנשב .םייתסהל דמוע יצאנה שוביכה יכ שגרוה
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 הדמעב דועו התיבה הצירב האב וקבֶלג הנינ .הלהב המק םיינמרג םיגוחבו ,םיארלטיהה תא
 רודישה-תנחת .הראללו יל םייחרכהה םירבדה תא רהמ יפסא ,אמא" :המאל הקעצ ףסה לע

 םתא .הראל תא יתא תחקול ינא .גרבסגינקל קסניממ תרבעומ תיסורוליבה הלשממהו ונלש

 .ער לכ םכל הנואי אלו םינקז םישנא

 ורבעוה הראל םע הנינו םימי וכרא אלו ,ןשי ןיטקרסק לש םינינבב לוכה ונכוש גרבסגינקב
 הנינ .אפוג הינמרג יחטש לא םדקתהו םודאה אבצה ךלה םייתניב .ןילרבל האלה תוינוכמב

 ריואה-ליח .םיטילפ שודגו אלמ ,הצחמל-סורה תיב לש ףתרמב ןילרבב ונכוש הראלו וקבלג

 ,םיצאנה םע הלועפה-תפתשמ ,וקבֶלג הנינ .הרוצנה ןילרב תא ץיצפמ יטירבהו ינקירמאה
 תעינכ לש העשה העיגה הנהו ?ריעל םימודאה תסינכ רחאל הניד אהי המ .הלרוגל הדְרח
 הכרדוהש ,הק'צוראל .םינבל תובגמו םינידס ופנוה ודרַשש םיתבה תונולחמ .םיארלטיהה

 הדומחה הדליל ןוצרב וטישוה םייסורה םילייחהו ,בוחרל תאצוי התיה ,וקבֶלג הנינ ידידלע
 .םחל-תפ תיסור תרבודה

 .ןילרבב האצמיה םוקמ לע ,תררחושמה קסנימל רזחש ,הלעבל עידוהל החילצה וקבְלג הנינ
 ונממ שקיבו ,וקנְךאמונופ ,היסורוליבב תינזיטרפה העונתה שאר לא הנפ וקבֶלג ררושמה

 .התיבה ןילרבמ ותשא תרזחהל ודיב עייסל
 1941 ינויב דוע רשא ,יתשא לש היתויחא יתשו יתומח תררחושמה קסנימל ורזח םייתניב
 תונוטלשה תרזעב ,הרזחב לבקל וחילצה ןה .הָפּואל עיגהלו קסניממ חורבל ןהידיב הלע
 םינכשהמ .יאצילופ לש ותחפשמ ידי-לע שוביכה תפוקתב השפתנש םתריד תא ,םייטיבוסה
 .לָּבמָּב לספה לש ותייער לצא שוביכה ימיב הררוגתה הנינ יתשא יכ םהל עדונ
 לשו הנינ לש רמה ןלרוג לע היפמ ועמשו לָּבמְּב לש ותשא לצא ורקיב היתב יתסיגו יתומח
 לעש הפמה םג .הנינ לש היתולמשב אלמ ןוראב וניחבה ןה רוקיבה תעשב ,הק'צוראל
 לש םה הלא םיצפח ,ןכ םנמא" :הטילפהו הקימסה תיבה-תלעב .הנינ לשמ התיה ןחלושה
 התעד לע התלעה אל ףאש היה ירב ."ןילרבמ רוזחתשכ םהל קקדזת יאדו הראל .הנינ
 שוביכה ימיב הטישוהש טלקמה לע הל עיגמה יוציפה והזש התיה הרובס .והשמ ריזחהל
 ...הנינל

 הבריהו ,תוביבחב ןהינפ תא לביק ררושמה .וקבֶלג סורטֶפ לש ותרידב תורקבמ ןה הנהו
 םע ילש הנינ אובת יתמ תעדל וצרת יאדו" :רמא ףוסבל .המחלמה תונשב ןהייח לע לואשל
 יתרשבתנ ןכבו .שוביכה תפוקתב קסנימב יתייה אל ירה יכ ,ללכ התוא ריכמ יניאש ,םכתדכנ
 החמש ךכב ומרגתו םשל ואוב .קסנימ לש הפועתה-למנל הנעגת ןה רקובב רחמ יכ
 ."!םכתדכנל
 .סוטמה אובל תופצמו הפועתה-למנב ,היתב התדודו הראל לש התבס ,תודמוע ןה הנהו
 תא תומימחב הקביח הראל .התפיו הלדגש הק'צוראלב וניחבה ,תאצל וליחתה םיעסונהשכ
 תא תֶא תרכוזה ?התיבה דימ ךלנ אמש" :הראל תא שרח הלאש אתבס .התדוד תאו התבס
 םלוא ...הרוינ הדודה םע םש ונרג אלה .תרכוז ינאש יאדו" -- "?סלגנא בוחרב ונתריד
 .וקבלג הנינ ןהילא השגינ םייתניב ."אמאמ תושר הליחת לבקל ילע ,םכתא ךלאש ינפל
 ,התוא העסיש וקבלג הנינ םלוא .הראל תא הליצה איהש לע הידוה ירבדב החתפ אתבס
 ."חחושנ םשו ונילא ואובת" :הטילפהו הראל לש הדיב הכשמ

 תלדב בר ןמז וקפד ןה .לוענ היה רעשה .וקבֶלג תריד לא היתבו הראל לש אתבס ושגינ ברעב
 :תוחירצב חתפ לוענה רעשל דעבמו ,וקבֶלג הנינ לש היבא ,ןקז רעשל שגינ ףוסבלש דע
 החפשמה לכ !שיא ןאכ ןיא !וקבְֶלג ןאכ ןיא !םדא-ינב םידירטמ םכל המ !תוחורה לכל"
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 חתפו ןקזה אצי בושו .רעשה לומ ובציתהו םישנה ורזח עובש ורבעכ ."...רפכל העסנ
 םישנה ."!הנה דוע ואובת לאו ןאכמ וקלתסה ...ורזחי יתמ עודי אלו םניא םה" :םיפודיגב
 רובעכ ,ןכאו .השדחה המא וא הראל עיפות אמש ,ךומסה תיבה רדג דיל וניתמהו וקחרתה
 היתב .הינכרצל תודעּומ הינפו לס הידיבשכ הראל האצי םשמו רעשה חתפנ הלק העש
 הראל ."?תדחפמ תא יממ ,הק'צוראל ,ךל הרק המ" :התוא הקשינו הקביח ,התוא הגישה
 יכ יל הרמא איה .םכתא הארתא אלש ילע התויצ אמא" :שחלב הטילפהו ביבסמ הלכתסה
 םע עגמ םושב אובא אלש הרמא דועו .ילש אתבסו אבס םה םינקזהו יבא אוה וקבָלג רטויפ
 הראל לש אתבס התיה םידומילה תנש תישארב ...ןהמ החרבו תאז הרמא הראל ."םידוהי
 אתבס הספת תחא םעפ .התדכנ תא תוארל חילצת אמש ,רפסה-תיב דיל הניתממו תדמוע
 ."!ךלש אתבס יננה ינא אלה ?ינממ תחרוב תא עודמ ,הראל" :הלאשו ,הראל לש הלוורשב
 .החרבו "!השדח אתבס יל שי .ילש אתבס ךניא רבכ תא" :הבישה הראל
 רעשל השגינ בוש .וקבֶלג םע תיניצר החיש םייקל רמוא הרמג ,הראל לש אתבס ,יתנתוח
 ,ולוכ םעזנו שגרנ .ןזרג וידיבשכ וקבְלג הנינ לש ןקזה היבא אצי תיבהמ .הקזחב הקפדו ותיב
 חרצ ,השארל לעמ ןזרגה תא ףינה ,תומעוזה ויניע גוז תא אתבסב עקת אוה ,קור לזונ ויפמ
 היכוב םשמ השרפ אתבס .םוקמב וב גרהית -- ותיב ףס תא רובעל אתבס זֶעִת םא יכ םייאו
 אלש הרהזוה איהו ,וקבְֶלג הנינ לש התנולת יפל ,היצילימל אתבס הארקנ תרחמל .תעזעוזמו
 אתבס הטילחה ,הרירב ןיאב .הדגנ תולועפב וטקני ןכ אל םאש ,וקבלג לש םרצחב דוע רקבל
 ...תעשרמה ידימ הראל תא איצוהל ידיב הלעי אמש .יבושל תוכחל

 תובר יתלטלוט המחלמה תונש עברא ךשמב .הנחמב יבצמב ידוסי יונישל המרג המחלמה
 תא יתרמש ימע ויהש םיצפחה טעמ ןיב .תורואפת רויצב ףאו לעופכ יתדבעו הנחמל הנחממ
 תנש לש ביבאב .ירצעמ תעשב יתא יתחקלש הק'צוראל לש הנטקה תירכה תא ,רתויב רקיה
 הסיראל" :קרבמ הדובעה להנמ יל איבה ,תוניפסב ריג-ינבא הגייַטב יתנעטהש העשב ,4
 לש הריעצה התוחא איה היתב יכ יתרכזנ ."היתב" :םותחה לעו ."בתכמל הכח .םייחב
 הק'צוראל .קרבמה תא יתארקו יתרזחו יתארק .22 תב תעכ איה יבושיח יפלו הנינ יתשא
 בתכמה תא ארוק ינא .בתכמ הכותבו יל הרגיש היתבש הליבח העיגה ?הנינ םע המו .היח
 הראשנ הראל ךא ...םיצאנה ידיב התפסנ הנינ ,רבדה רורב ןכא .בושו בוש ותוא ארוקו
 תומ לע רעצמ קמנ יבלו יכונא בשוי םלה-הכומכ .וקבָלג ררושמה לצא תאצמנו םייחב
 ?הק'צוראל תא ונל ריזחהל תברסמ וקבָלג תחפשמ וליאכ ,היתב תבתוכ הז המ ךא ...הנינ
 םא ,הנינ התוחא םוקמב םִא הראלל תויהל איה הנוכנ יכ היתב תבתוכ דועו !?רבדה ןכתייה

 .וקבֶלג ידימ האיצוהל ונידיב הלעי םנמא
 ילא ועיגה היתבמ םיבתכמ .ךרעב הנש דוע יל הרתונ ישנוע תפוקת לש המויסל דע
 רוסיאהו הראל תא ונל ריזחהל וקבָלג תשא לש הבוריס היה ירקיעה םאשונו ,תופיכתב
 עיגהש דע םימוגע םישדוחו תועובש ילע ורבע ךכו .עגמ ונמע םייקל הראל לע הליטהש
 .ירורחש דעומ
 תפוקת תא יתיצירש ךכ לע רושיא יסיכבו הברעמ יתוא העיסמה תבכרב ינא בשוי הנהו
 י'ציבוכּופ הרייעב ררוגתהל ילעו ,הריבה-ירעב תבשל תוכזה ינממ תללשנ תאז םעו ,ישנוע
 םירעה לעו םיישפחה םישנאה לע תונרקסב יתלכתסה ןורקה ןולח דעבמ .קסנימ תביבסבש
 .םימומ םהב הליטה המחלמהש ,םיכנ םישנא הברה יתיאר .ןתוא ונרבעש תורייעהו
 הב רתונ אל תעכ ךא .םייח תעפוש תידוהי הרייע תאז התיה רבעשל .י'ציבוכופל יתעגה
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 ,קומע רוב ךותמ .דוסיה דע םיסורה םיתב הברה .היתותוא וב הנתנ אל המחלמהש םוקמ
 ורזח תודחא תוידוהי תוחפשמ ...הצחמל תוכורח תומצע תורקדזמ ,ינרקוד ליתב רודג
 .ןטק ןורדח יתרכש ןהמ תחא לצאו ,הרייעל
 ירושיא תא הדיפקב ארק אוה .היצילימה לש יזוחמה דקפמה ינפל יתבצייתה רקובב תרחמל
 רדס-יריפמ יד ןאכ םנשי !וב בשייתהל םוקמ ךמצעל תאצמ" :הזוגר די-תעונתב יל 1ריזחהו
 ."י'ציבוכופב ךתוהשל רתיה לבקל ןוחטיבה-יתוריש לש ןאטיפאקה לא שג ...ךידעלב םג
 ,קֶלח-קֶלִח תוקרוסמ ויתורעש ,תינוניב ותמוק ,אוה םישולש ןבכ .ןאטיפאקה לא יתשגינ
 תובידאב ינשקיב אוה .ךב חדוק וליאכ ןטבמו תוצמצממ תורופאה ויניע ,יעשמל חולג
 -- "?תבשיו" -- ."ןכ" -- "?ידוהי ךנה" -- :הלאשב הנפו יתודועת תא קדב ,תבשל
 לצא" -- "?רדח תרכש ימ לצא ?קמחתהל תחלצה אלו" -- "!האור ךנהש םשכ"
 ."ןכ" -- "?תונייטצה-תוא והזח לע אשונש ,המחלמה-הכנ ץישביל ותוא" -- "ץישביל
 .רודזורפב הכחמו ץישביל תא ןאטיפאקה לש ותכשלל קיעזמ ינא ."!ילא ותוא חלש" --
 ול תונקל דמוע ןאטיפאקה ןכש ,ףסכ יל שי םא לאושו ץישביל עיפומ תודחא תוקד רובעכ
 .יל שיש המ לכ והז ךא .לודג אל םוכס -- הנחמב יתרבצש ףסכה תא איצומ ינא .ןונזמ
 !רדסב" :ינזָא לע שחולו ןאטיפאקה לש ורדחמ רהוז ץישביל אצוי תודחא תוקד רובעכ
 ."בוט ןוכרד" יליבשב ןיקתהל הילע הווצמו הדיקפל ארוק ןאטיפאקה ."וילא סנכיה !חקל
 תארוה יפל קר לעפא" :ודגנכ הסירתמ ,לומסומוקה תוא ססונתמ הזח לעש ,הריעצה םלוא
 הבישיה ילע הרסאנ ויפלש ליבגמה ףיעסה ןויצב ןוכרדה תא תרחמל יתלביק ןכאו ."קוחה
 ...קסנימב
 וידידלעש םירייצה ןוגרא ןפשמ םג םשו ,הסיראל הרג קסנימב ירה .קסנימל קוקז ינא ךא
 העיבהש ,היתב םג תאצמנ םש ירה ,ףוסבל ...הדובע ףאו ןוזמו םחל יסיטרכ לבקל לכּוא
 .םא הל תויהלו יל אשניהל ,הראל תא ריזחהל חילצנ םא ,תונוכנ
 -תנחתמ .הדודשה קסנימב ,תורדעיה תונש רשע רחאל ,1946 רבמטפסב ,ינא רקבמ הנהו
 .ולית לע דמוע ראשנ רהוסה-תיב קר ,רופס-ןיאל תוסירה ךרד יכונא רבוע תבכרה
 תוכופהתב םג דמעמ םיקיזחמ ,תוצירעה-ירטשמ לכל הנמאנה תנעשמה ,אלכה-יתב ,ןכא
 .םיתעה
 חירב תא ץוחבמ םירהל יתחלצה ץמאמב ,חירב לע הרוגס התיה תלדה .יתומח תיבל יתעגה
 יתוא הריעה .יתמדרנו הפסה לע יתבשיתה ,שושתו ףייע יתייה .המינפ יתרדחו ימינפה תלדה
 ועסנ גרוחה היבאו המא .ונקשנתהו ונקבחתה .היתב איה-איה יכ יל הרמאש הריעצ הרענ
 הלאכ תוליל .התדובעל היתב הכלה רקובה םעו ,ונחחושו ונבשי םלש הליל .שפונל המורד
 .יתחפשמ גוזל ונייה .ויה םיבר
 ,ותשא לש היתורצפה בקע .הראל לש הלרוג לע בָסנ תובורמה וניתוחישב ישארה אשונה
 ירב .ונילא האנש לש חורב הראל תא תכנחמ ותשאו ,תבכ הראל תא וקבָלג ררושמה ץמיא
 ,תויוכז-ללושמ יננה ינאשכ דוחייב ,וקבֶלג תחפשמ ידימ הראל תא איצוהל דואמ השקתנ יכ
 .תיטסינומוק החפשמ ברקב תכנחתמ הראלש ,עמשמ ,הגלפמה-רבח והנה ,וקבֶלג ,אוהו
 .ונילא הריזחהל ידכ ונידיבש לכ השענ תאז-לכבו
 יתשקיבו ,וקבלג הנינ לש התדובע םוקמ ,תיאקסנימה וידארה ירודיש תנחת לא יתשגינ
 יתחתפ .םימוטאו העבה-ירסח הינפש תאזה הנטקה השאה תא הנושארל יתיאר .הל וארקיש
 ידיב לופילמ הראל תא הליצה םנמאש הבישה איה .הראל תא הליצהש לע הל יתידוהו
 התיבב רקבאש העיצה איה .בער-תוממ ןילרבב התוא הליצה הראל םג ךא ,םיטסישאפה
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 הדמל ובש רפסה-תיבל יתשגינ .הראל תא תוארל יחור הרצק םלוא .חחושנ זאו ברעב
 יתחתפ .וקבלג תריד לא ימָעפ יתמש .הלחמ בקע ,תיבב הראל הראשנ םוי ותואב ךא ,הראל
 :יתודלי לוק עמשנ .סנכיהל יל רתומ םא יתלאשו רודזורפל יתסנכנ ,יובמה תלד תא םעפנ
 :דעור לוקב יתלמלימ .התטימב תבכוש איהשכ הראל יתב תא יתיאר ."!סנכיה ,השקבב"
 :הקעצב הצרפ הראל ."...קראמ ימש ,יננה אפור ינא ?הלוחה תא וז !הדלי ,םולש"
 רויצה תרבחמ תא ידיב לטונ ,הפסה הצקב בשייתמ ינא .תועמד תואלמ היניעו "...!אבא"
 רקבל תאב ךיא ךל רוכז םאה" .ונדרפוהש רבדה הרק דציכ הל רפסל ליחתמו הראל לש
 ,יל רוכז לכה" :שרח תלמלממו היניע הליפשמ הראל "?תיתימאה ךמא םע דחי ,ילצא
 הנקזה .הנקז הירחאו ,וקבְלג הנינ לש התסיג ,הריעצ השא רדחל תסנכנ הז ךותב "...לכה
 ."...ךלצא הכוב ,הכוב ,הכוב הדליה אלה" :םעזב תחרטצמו הראל לע םעזב העיבצמ
 לש הזגורמ יל חנוה םרט דוע .האיציה תלד לא התוא הררגו הנקזה לש הדיב הכשמ הריעצה
 ילא הנפו רדחל סנכנש ,וקבֶלג הנינ לש התוחא לעב ,ריעצ רבג לש וזגור ילע ץפק ,הנקזה
 םולכ" :יתרמא .ייחל לע ורטס וליאכ ,ילוכ יתעזעדזנ "!ןויארה תא םייִס" :הדוקפ-תמיענב
 -ללושמש לע לֶאל הדות ...הז ףסכנ עגרל יתיפיצ המכ גשומ ךל שי םולכ ,דקפמה ןאכ התא
 הכימשל תחתמ השאר הנמט ה'צוראל ."חקֶל ךדֶמלמ יתייה ןכ אל םאש ,יננה תויוכז
 .וקבלג תיב תא יתבזע רעצו ןורח אלמ .החפייתהו

 םע חחושלו תשגל ילע יכ םימכסמ ונאו ,הראל תא ריזחהל ךיא תוינכת היתב םע ןנכתמ ינא
 הנהו .ירדגמ תאצל יל לאו תויוכז-ללושמ יננהש חכשא לבל תשקבמ היתב .וקבָלג תחפשמ
 יתוא ליבומ אוה .ומצע וקבלג יל חתופ םעפה .יתב ירוגמ תיב לש תלדב בוש שקונ ינא
 לעו רבעב הנחמב ייח לע לאש .הנינ ותשא תבשוי ןחלושה לא .ותדובע-רדחל תובידאב
 ןווכתמב .יתדלי לע רתל ילע םייחכונה ייח יאנת לשב יכ יל זמרמ ומכו ,הווהב ימויק יאנת
 הבל לכב הנוכנה ,החונמה יתיער לש התוחא היתב םע יתורשקתה לע יתחס ,יתזמרנ אל
 .תרזוחו הדובעה-רדחמ תאצוי םעפב םעפכ התיה וקבלג לש ותשא .תבהוא םא יתבל תויהל
 רדחהמ הדליה לש הלוק םואתפ עקב ,הראל תא ימע תחקל יתנווכב יכ יתשגדהש עגרב
 וקבֶלג הנינ לש הדי יכ יתוניבה ."...!הפ ראשיהל הצור ינא ...!ןאכמ ךלא אל" :ךומסה
 הרדחל יתסנכנ .הראל לא רוסל יל עיצהו ,םירובידה עמָשל ךובנ וליפא ומצע וקבלג .רבדב
 הכימשל תחתמ השאר תא הריהמ העונתב העינצה הראל ךא "!הק'צוראל ,םולש" :יתרמאו
 דמעמה לכ ...רדחה ףס לע םידמוע וראשנ ותשאו וקבלג ."םולש" שולח לוקב השחל קרו
 ...יאמב לש דיקפת וב תאלממ וקבלג תשאשכ ,שארמ ןכוה הזה יקסטורגה-יגארטה
 .הדידי הדלי תרבחב היתאצמ .הדבל איהשכ תיבב הראל תא שוגפל יתיסינ תרחמל
 איבתו ךלתש התרבחמ יתשקיב .הקלתסהו ןגל חותפה ןולחה ךרד רהמ הצפק ,יב השיגרהשמ
 חחושל שקבמ קר אלא ,התא ףוטחל ידכ אב ינא ןיא יכ ,יתרמא ,הל ידיגה" .הראל תא
 .ועיפוה אל ןהיתשו שוב דע יתיכיח ךא ,הראל םע רוזחל יל החיטבה הדליה ."המע
 רבדכ ,הראל םע תודיחיב תאז-לכב חחושל הוקתב וקבֶלג תחָפשמ תיבל יתכלהו יתרזח ברעב
 ךירצ ,רפוסכו םדאכ ,התא ןה" :ול יתרמא .יל חתפ הרידה לעבו תלדב יתשקנ .ותב םע בא
 ."ותב םע דחי תוהשלו בושל סנואמ-הדירפה תונש םותכ שקבמה בא בל ישחרל ןיבהל

 ךשמ ךתוא התאר אל איה ןה .ךילא דוע הליגר הניא הראל" :הפר הפשב ידגנכ ןעט וקבלג
 ךות ."ונלצא הל בוטו התא הדדָיתה ,יתשא תציחמב תויחל הלגרתה םייתניבו ,תובר םינש

 שיגת םא וליפא .ללכ ךתוא הריכמ הניא הראל" :ידגנכ החיטהו ,וקבלג הנינ הסנכנ ךכ



 יקצינטי'ז קראמ 4

 ."...הלש אמאל ויה םילעב המכ תעדוי הניאש הראל זירכת ,ונדגנ תיטפשמ העיבת
 תא יל ריזחהל םינוכנ םכניאש דבלב וז אל".תעשרמה לש הלבנה-ירבדמ דוסיה דע יתעזעדזנ
 היבא תא חכשתש הראל תא םיפלאמ .וניניב עגמ לכ ןווכתמב םיענומ ףא םתאש אלא ,יתב
 לומתא קרו תויוכז-ללושמ ינא םויכש הדבועה תא ריפחמ לוצינ םתא םילצנמ .היבורק תאו
 ."?םישנא םשב ארקיהל םתא םייואר םא יָניעב קפס ךא ...ריסא יתייה
 .התתיכ רדחל הקספהה תעשב יתסנכנו ,הראל הדמל ובש רפסה"תיבל יתשגינ עובש רובעכ
 איה ךא ."!?ךיבאמ חורבל תשייבתמ ךניא םולכ" :הל יתרמא .חורבל התסינ ,יתוא התוארב
 "!בא יל היהת אל םלועלו ילש אבא ךניא" :הבושתב הטלפ
 ריעב ."היצילימה תא קיעזהל המייאו התיכב ירוקיב לע רפסה-תיב תלהנמ יב הפזנ ,יתאצב
 ...הראל תא ףוטחל יתיסינ יכ העומש הצופנ

 יתלבקתנו תונמאל הכאלמה-יתבל יתשגינ .םויק-יעצמאל גואדל יתייה בייח ףא ,תאז לכ םע
 האנה-תובוט ןכוסהו ןסקנפה ,להנמה םילבקמ ויפל ,גהנמה תא יתעדי :תובידאב
 לש תונומתמ תוקתעה ןיכהל ילע לטוהו הדובעל יתלבקתנ ןכאו .הדובעל םילבקתמהמ
 הפוקה דיל להנמה דמע ,תרוכשמה םולשת תעשב .ןוזמ-יסיטרכ יתלביק .םייסור םירייצ
 בושחל ילבמו וזכ הפטעמ יתלביק ינא םג .הקיר הפטעמ ורכש לבקל אבש םדא לכל ןחנו
 .להנמה לש ותדובע-רדחבש ןחלושה לע התוא יתמשו ףסכ טעמ הכותל יתלשליש הברה
 .םילטובמ-אל םינומלש-ימוכס ,תרוכשמ לש םולשת לכ םע הבוג להנמה היה וז הרוצב
 םינינצל קסנימב יתוחכונ םצע התיה ןכ יפ לע ףא .תואצות אלל ויה וקבלג תרידב ירוקיב לכ
 לש תלדב הקיפד העמשנ תולילה דחאב .ריעהמ ינקיחרהל התסינ איהו וקבלג הנינ יניעב
 תחתופ יתומחש דע ."!חותפל השקבב ,היצילימ" -- "?םש ימ" :תלאוש יתומח .ונתריד
 רוקיב יכ ררבתנ ...הצוחה תירוחאה תלדה ךרד קמוחו ןיע-ףרהכ שבלתמ ינא ,תלדה תא
 .קסנימב הבישי-תוכז ול ןיאש רבעשל-ריסא ררוגתמ הז תיבב יכ הנשלה בקע אב הז יליל
 םעפה ךא ,קלתסהל ידכ תירוחאה תלדל יתינפ בוש .תלדב ושקנ בוש רפסמ תוליל רובעכ
 "יתבוט ישרוד" יכ יתוניבה .יניעב אלפל היה אל רבדה .הירוחאמ דמעש רטושב יתלקתנ
 תא ןימזהל אלא ,אופיא ,יל רתונ אל .תותלד יתש ונתרידב יכ ךכ לע היצילימה תא ודימעה
 ילע רסאנש תורמל ,ןאכ ןל ינא עודמ לאשו יתודועת תא תוארל שקיב אוה .המינפ רטושה
 הנאצמית ותכשלבש היצילימה שארל תרחמה םויב רוסל ינשקיב רטושה .קסנימב תבשל
 יתנמזה תא ודקפמל רוסמי יכ ושקבמ יננהש דוסב רטושל יתשחל .ינממ וחקלנש יתודועת
 .קלתסהו זמרנ רטושה .ונתרידב רחמ ינרקבל
 ירבדו הקדוו רטיל ןחלושל השיגה יתומח .ירוזאה הרטשמה דקפמ ונלצא עיפוה תרחמל
 תא וסיכמ איצוה ,ןיפוליגב היה רבכשכ .סוכ רחא סוכ ,הקדווה תא םגל דקפמה .המיעט
 היה ירבו ,רּוגזַא לש ותמיתח תא האשנ העדוהה .קסנימב תיקוח-יתלבה יתניל ןינעב העדוהה
 וידי ךלכלמ היה אל םלועלו והנה ידוהי ומצע אוה רּוגזַא לספה ירה יכ ,הפיוז המיתחהש ונל
 הכמב םירופיצ יתש דוצל הנווכתה ,וקבֶלג הנינ ,בתכמה תרבַחְמש רורב .היוזב הנשלהב
 יפתכ לע חפָט ,יעבדכ םסובמ ,דקפמה .ינממ רטפיהל םגו רוגזא ומש תא םיתכהל םג ,תחא
 ול הטישוה הדירפ םע .ןאולמב יתויוכז יל ורזחוי בורקבש ןימאמ אוה יכ יל רמאו תודידיב
 ."...ןאכ תבשל ףיסותו !אחא ,םולש" :תוצילעב יל רמאו הדוה אוה .םילבור האמ יתומח
 דקפמ ונלצא רקיב עובשו עובש לכ .וקבלג הנינ לש התמיזמ תא לכסל ונידיב הלעש ונחמש
 ."ותחרט רכש" תא תובגל ידכ הרטשמה



 +5 יתב לע רופיסה

 יאבקסומה רייצה ,התוליעפ לע חוקיפ םשל ,תיאקסנימה םירייצה תדוגאל עיגה דחא םוי
 ונתויה תפוקתמ דוע ונייה םידידי .וינפל ךלה ןנוחמ ףונ-רייצכ ומש רשא ,סאַמּור בקעי
 המב לאשו ידגנ תויסְרפְרב וטקנש לע םמותשה ,ופיסכה ויתוקרו ןקדזהש ,סאמור .םיטנדוטס
 ןוילעה טיבוסה ינפב וצילמי יכ םירייצה תא עינהל יאדכש ול יתרמא .ילרוג לע לקהל לכוי
 אוה .תיסורוליבה םירייצה תדוגא לש הלהנהה תבישיל סאמור ינאיבה יזא .יתעשרה לוטיבל
 םינשה לע םתעמשו ,יקצינטי'ז קראמ רייצה ,הז םדא םתא םיריכמ אלה" :רמאו ילע עיבצה
 ידכ םכדיבש לכ תושעל ,םירייצכו םדא-ינבכ ,אופיא םכתבוחמ .והודקפש לבס לש תוברה
 טיבוסל ותשקב םכינפל ירה .תואלמ תויוכז לעב םדאכ םידבוכמ םייח תויחל ול רשפאל
 ילעב םירייצה ."וז ותמוצעל ףקות רתי ופיסות םכיתומיתחב םתאש יוארה ןמו ןוילעה
 ופיסוה ןיכלמ רייצהו טרַאטס ,בוקלוו ,קי'צמַרכַא ,רּוגזַא -- "םעה-ןמא" לש ראותה
 תבישי לש לוקוטורפהמ עטקב רבכ יתקזחה םייעובש רובעכ .יתשקב לע םהיתומיתח
 .ורכש תא ליגרכ לבקל ונתרידל אב הרטשמה דקפמ .יתעשרה לוטיב לע ןוילעה טיבוסה
 תסכימ תא הנורחאה םעפב ול ונתנו הקדווה תנמב ותוא וניקשה .עטקה תא ול יתיארה
 .וינומלש
 ,םיליבגמ םיפיעס סוש אלל יטיבוס ןוכרד בוש יתלביק ,םינש רשע לש הקספה רחאל
 .היסורוליב תריב ,קסנימב בשותכ םושר םג -- וקבֶלג הנינ לש החור-תרומלו

 טרס זא גצוה עונלוקה יתבב .םיבר יפב רופיסל יתב תליזג לש הידגארטה הכפה םייתניב
 תא ,חולה לע וקבדוהש ,טרסה לע תועדומה חסונל ףיסוה אוהד-ןאמו ,"?יתב ןכיה" םשב
 ..."וקבֶלג לצא" :םילמה
 .גרובמסקול הזורו סקראמ לרק תובוחר תניפב הסיראל תא תוארל רשפא יכ יל הרפיס היתב
 תחלוש אתבסו ,לכאמ-יריגרג לש םיחיש ובו לודג תוריפ-ןג וקבלג הנינ לש הירוהל שי םש
 .םיריגרג רוכמל הראל תא
 רמוא ינאו .הראל לע טבמ ףיעמ השעמלו ,תועדומ ארוק וליאכ ,קוחרמ ינא דמוע הנהו
 ינא ינש רוהרהב ךא ...!ןאכמ קחרה קחרה הליבוהלו התוא ףוטחל יתלוכי וליא :ימצעל
 הניאש ,הלש השדחה םאה יכ ,חרבת איה .הב קיזחהל היהי רשפא-יא אלה :שאונ רמוא
 .םיבָאז-תרוגכ התוא הלדיגו הכניח ,םדא תרוצב הבאז אלא
 רוזחל הירָאּב םעטמ וָצ אצי .ינורסאו ורזח 1949 סראמב 3-ב .וקבלג הנינל בוש קחיש לזמה
 תא ריכהל "יתיכז" ךכו .םיקוחרה רֶפסה-ירוזאל םשרגלו רבעשל םיריסאה לכ תא רוסאלו
 האלמ םרטש ינב תא יתא ןויארל ואיבה ."הקנקירמא"ה תא ,שדחה יאקסנימה רהוסה-תיב
 רהוסה-תיבב הבישי ישדוח העברא רחאל .הראל תא ילא ואיבה םעפש םשכ ,הנש ול
 ךרואל ,הנשי הינאב יתלבּוה ,ןופצה לא ןּוויכב םיריסא-יחולשמב הדידנ לש םידחא םישדוחו
 םג הקראגיאל האב המ-ןמז רובעכ .הְקרַאגיא ריעל אלמ"שוריגל ,ייסינָי יריביסה רהנה
 .קחצי ןטקה וננב םע היתב יתשא
 רוגיא הנתמב הל ןתנש םוליצ היתב לש םָאה ונל החלש ,שוריגב ונתוהשל תישימחה הנשב
 קראמל" :בותכ םוליצה בג לע .ןטק דלי הל שיו םִֶא רבכ הראל .הראל לש הלעב ,וקנ'ִצַמְד
 ."וקנ'צמד רוגיא ,תרכזמל 'ץיבונומולוס
 בוש קחיש וקבֶלג הנינל ךא .הנינח הזרכוה .ןילאטס תמ הקראגיאב ונתוהשל תישישה הנשב
 .לבָאלסַאז הרייעה בשותכ ,אופא ,יתמשרנ .הריבה-ריעב תבשל ילע רסאנ םעפה םג :לזמה
 ,קסנימב הרג אל הראל .סנרפתהל יתלוכי םש ןכש ,קסנימב יאשחב יתיליב ינמז בור ,ןבומכ
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 קסע הלעב םגו ,הקיסומל רפס-תיב להנמכ הלעב יבא תריש םש ,קסירבל הלעב םע הרבע
 .הקיסומ תארוהב םש
 .ךתב תא תוארל יוכיס ךל שי :םילוחה-תיבמ הרָּכַמ תוחא תינופלט יתא הרשקתה דחא םוי
 -תיבל רהמ יתצר ."הלש דליל המארגוידראק-םוליצל ,ונתקלחמל טעמ דוע עיגת איה
 יתסנכנ .ןטק דלי המעו יגולונגטנרה ןוכמל ןוויכב תעסופ הראל תא קוחרמ יתיארו ,םילוחה
 יתלאש .דליה תא הטישפמ ,ילא הנפומ הבגשכ ,הראל ךיא יתיארו ןוכמה ותואל הירחא
 יתיאר .הנכומ ,יקצינטי'ז קחצי ,ידלי לש המארגוידראקה םא תוחאה תא םר-לוקב ןווכתמב
 הראלל יתרמא .תודחא תוקדל האצי תוחאה .יתחפשמ-םש עמשל הלוכ העזעדזה הראל ךיא
 -- ."ךתא חחושל ינוצרב ,הראל" :ישירח לוקב הל יתרמא .םולש יל הבישה איהו םולש
 תוקדל ךבל תמיש ול ישידקתש ךכל יאכז ךיבא ןיא םולכ" -- .הבישה ,"ךכל יאנפ יל ןיא"
 :הראל ךכב הזחאנ זאו ."!םיעירפמ םכנה ,טקש" :ונל הריעהו הרזח תוחאה ."...?תורופס
 ."?תנבה ...עירפמ ךנה יכ ךל רמאנ ירה"
 לע ונבשייתהו ןוצרב הצוחה יתא אצי אוה .וקנ'צמד רוגיא תא וב-לכ תונחב יתשגפ םעפ
 .יתא רשק םייקל הראל לש שקיעה הבוריס תביס יהמ ויתלאש .הכומסה הרדשבש לספס
 באכה לודג המו ,ודלי םדאל רקי המ ןיבהל הילעו ,דליל םאו תיאמצע השא רבכ איה אלה
 רבדה הארנ ויניעב םג יכ רוגיא ריעה ךכ לע .ונתא ןמדזהל הבוריסב ונל תמרוג איהש
 ךכ ידי-לע ירהש ,היבא םע עגמ םייקל יוארה ןמ יכ תחא אל הל עיצה אוה אקוד .הדיחכ
 .הזה אשונב עוגנל םינפ םושב הצור הניא :הלשב איה ךא .הייח תא רישעת
 .יתא שגפיהל תניינועמ הראל ןיאש הדבועה םע יתמלשה ,הרירב ןיאב .םינש ורבע ךכ
 תא תוסנל רבעבכ יתצר ,קסנימב רקבל הכירצ הסיראל יכ יל עדוויהב ,םויה םג תאז-לכבו
 ...ללומ

 םוחתב הגסיפ-תדמעל ויתונש תירחאב הכז ,יסורוליב רכיא לש ונב ,וקבֶלג סורטפ ררושמה
 רודמה שארו תיסורוליבה הימידקאה לש ןינמה ןמ רבחל היה אוה .תיסורוליבה תוברתה
 תיימידקא לש תואצרהה םלואב ותפוג הגצוה ,1969-ב רטפנ אוהשכ .תיסורוליב היגולוליפל
 .ונורא תא םהיפכ לע םירפוסו הימידקאהו הלשממה ירבח ואשנ ,לבאה סכט םותב .םיעדמה
 םייוניע יל המרגש תועשורמה םינפה םע הנטקה השאה ,וקבלג הנינ הכרתשה ןוראה ירחא
 רמולכ ,הנב ידי-לעו הלעב ידי-לע הידצ ינשמ הכמתנש הסיראל הדעצ הירחאו ,רופס-ןיא
 הכרדמה ינפ לע הדמע הלוכ ונתחפשמ .הרשע-עבש ןבכ רימתו הובג םלע -- ידכנ ידי"לע
 רוגיא ונל הָנחה ,ונינפ-לע ןוראה רבעשכ .בורקמ הראל תא תוארל תונמדזהה תא לצנל ידכ
 הסיראל ."ךיבא דמוע הנה" :ןכרומ השארב הדעצש הראלל שרח רמאו הדיק וק'צנמד
 רעצב הריעה היתב .השאר תא בּוש הניכרהו ונרבעל טבמ הפיעה ,השאר תא טק עגרל הפקז
 ...שאר דינב ּולו ,ונכרבל ןוכנל האצמ אל הראלש
 .יריקי סירוב ,ולוכ רופיסה ירה



 ןיבור ילוטנא

 שדחמ םרּוה קסנימב תּונויצה סְג

 ודבל ראשנ אוהו ,ותחפשמ לכ תא םינמרגה וגרה 1941 תנשב ,1928-ב קסנימב דלונ ןיבור ילוטנא
 םותב .ירצונל הזחתמ אוהשכ ,יסורוליב רכיא לש וקשמב דבע ובש רפכל חרב םשמ .קסנימדוטיגב
 ןיבורו ,תימשיטנא הלילע ודגנכ החקרּוה ,ףוגה-תוברתל ןוכמב דומלל ונויסנב .קסנימל רזח המחלמה
 זא .קסנימב וידומילל רזחו ררחוש הנש ץקמ .ריביסב ךרפ-תדובעו רסאמ תונש 5-ל ןודנו 1947-ב רסאנ
 רסאמ תונש 6-ל ןודנ ,תינויצ תוליעפ ןוועב ,תינשב רסאנ 1958"ב .תונויצבו תודהיב ןיינעתהל לחה
 -- 19697ב .תינויצה ותוליעפלו קסנימל רזח 1964-ב .התומלשב ושנוע תפוקת תא הצירו ,ךרפ-תדובעו
 .הצרא הלעו האיצי-רתיה לביק -- םימיה תשש תמחלמ רחאל קסניממ ןושארה
 הטיסרבינואב ינפוג ךוניחל הדיחיב תיאופר תולמעתהל הצרמּו ךירדמ ,םילשורי בשות -- ןיבור ילוטנא
 .תירבעה
 1977-ב .הנוכמ-בתכ ידומע 160 ספות ןויארה .ל"ז ןהכ דוד י"ע ןיבור ילוטנא ןייאּור הצרא ותולעב
 דע קסנימ וטיגמ -- םימודא םיִפגַמ ,םימּוח םיִפְגַמ" ןיבור ילוטאנא לש יפארגויבוטואה ורפס רוא האר
 .ח"לשת ,ביבא-לת ,"ריבד" תאצוה ,דרא יבצ םגרית ,"ריביס תונחמ
 ,בתכבש ןויארהמ דחאה -- םיעטק ינש ףרוצמב ןאכ םיאבומ ןיבור ילוטנא לש תבחרנה ותודע ללכמ
 תרתחמב תינויצה ותוליעפ לעו תונויצבו תודהיב ותוניינעתה תישאר לע -- סופדבש ורפסמ ,ינשהו
 רעונה לש תינויצה היחתהו תימואלה תוררועתהה ךילהת לע דמלל ידכ םהב שיש םירבד -- תיטיבוסה
 .טרפב קסנימבו ללכב תוצעומה-תירבב ידוהיה

 ידי-לע ךכל יתפחדנ ןכל םדוק םא .תינויצה הרכהה יבלב התיבש התנקו הקזחתנ טאל-טאל
 שובללו רתויו רתוי רהבתהל הלא תושגר וליחתה תעכ ירה ,םייתרכה-תת ,םייכיטס תושגר
 .רתוי תססובמו תרדוסמ הרוצ
 הכרעמלו תאזה הידגארטה לכל ,וטיגה ןמ תויווחל התיה ינחורה יבוציע לע תערכמ העפשה
 קבאמה לגדב היסורב השטינש וז טרפבו המחלמה ירחא הללותשהש תימשיטנאה
 .תונוש תוימשיטנא תוכרעמ ,םזיראצה ימי זאמ ,דימת וכרענ היסורב .םזיטילופומסוקב
 םירוסרס דגנ ןכמ רחאלו םיחצור-םיאפור דגנ ,םזיטילופומסוקה דגנ קבאמב ווסוה ןה םעפה
 .הטּוילאוב
 ידוהיהו ,תוימשיטנאה רכז החמיי -- "ונלש" ואוביש עגרב-ובש ישפנל יתימיד וטיגב
 "ונלש" םתוא ףאש תעדל יתחכונ "ונלש" ועיגהש עגרב םלוא .רבד לכל וצרא חרזא ךופהי
 ולכתסהש םשכ ,והשלכ ינושב ילוא ,ונילע םילכתסמ -- םהידיב םימודא םילגד וליפאו --
 הדימב הגרדהב הלעו רבג תימואלה הרכהה שגר .סרקה-בלצ ילגד תא ואשנש הלא ונילע
 ירהש ,םיבלש-םיבלש ילא האב יתוררועתה .יתיב וניא יח ינא ובש תיבה יכ תעדל יתחכונש
 םישרשהמ קתניהל ,אופיא ,יתייה ךירצ .תיסורה הביבסבו תוברתב ילוכ-לכ שרשומ יתייה
 הפיחדה תא .םיבואכמו לבס ילב יתרבע הלאה םיחותינה תאש רמול לכוא אלו ,הלאה
 יפל .1948 תנשב ,קסנימב סלאכימ תחיצרו ,םיאפורה תשרפ הנתנ יתוחכפתהל תיפוסה
 דחא לכו ,רפע דע םיאכודמ ויה םידוהיה .תינוכמ-תנואתב סלאכימ הפסינ ,תימשרה הסריגה
 רקשה-תסריגל רחש ןיאש לכה ועדי תאז-לכבו .ותיבב ותשא םע וליפא ךכ לע חחושל ששח
 .ירמגל הנוש איה תמאה יכו ,סלאכימ לש ותומ לע תימשרה
 ,דבלב תולילעהמ אל ,םידוהיה ראשכ ,דואמ יתאכודו יתמהדנ עדונה םיאפורה טפשמ ימיב
 היצנגילטניאה שיא דעו טושפה לעופה ןמל ,םעה ינומה לש םהיתובוגתמ דוחייב םא יכ
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 םיחצורו םיליערמ םיידוהיה םיאפורהש תועידיהמ ומשבתה םלוכ -- ריכבה להנימה דיקפו
 יפוא ואשנש םע-תופיסא וכרע קסנימב .הגלפמה יגיהנמ תא ,םייטיבוסה םישיאה יבוט תא
 ירה ,"!סור תא לצה ,םידי'זב הפה" :ילג שירב קועצל ןתינ אל יכ םאו .קהבומ ימשיטנא
 תעב .םהיתורשממ וחדוה םיבר םידוהי .המצע התווסהו הרוצ הטשפ קר תוימשיטנאה
 :םתמועל םיחיטמ םילוחה יבורק ויה ,םילוח תורידב םיידוהי םיאפור לש תיב-ירוקיב
 תושודג תונמב ,ליגרכ ףטפוט ימשיטנאה סראה "!ונידלי תא ליערהל םתאב !וקלתסה"
 תונותעב המסרופ היצטיליבאהירהו המשאה תשחכהש דועב ,רתויב םיטלוב םינממסבו
 .םיבר םידוהי לש םבילב דואמ רמ עקשמ הריאשה השרפה ךא .העניצבו תונטק תויתואב
 ירוד-ינב לככ .ידוהי ינאש יל היה רורב ?ינא ימ :הלאשה תא ימצעל יתגצה הלא לכ חכונ
 ויה ,שידיי ןכו ,תירבעה הפשהו ,תידוהיה תוברתבו הירוטסיהב רומג רּוּב יתייה ,היסורב
 לע גשומ םוש יל היה אל ךא ,תידוהי הנידמ תמייק חרזמב םש-יאש יתעדי .טלחהב יל תורז
 לע תחא תיביטקיבוא המישר וליפא תיטיבוסה תונותעב התיה אל יכ ,וז הנידמ לש התומד
 .הלילעו הנטיש ירמאמ אלא ויה אל לארשי תנידמ לע םימוסרפה לכ .לארשי תנידמ
 -תיבב ונל ןתינש עדימה לכ םנמא .ימואל ידוהי ךרע לכל תונרקסה הרבגו הררועתנ יבו
 ,חלכ וילע דבאש והשמל הבשחנ תודהיהש דועב ,תּויסורה תרהט לע היה בוחרבו רפסה
 הלוכ תידוהיה תורפסה ךותמ .ילאקירֶלקו ינויצולובירד-רטנוק רבע-חיפס ,ינויצקאיר ןויזח
 טטחלו תוירפסב רקבל יתלחתה .םכילע-םולש תא קר יסור םוגרתב םירוענהדינב ועדי
 .תידוהיה הירוטסיההו תוברתה לע עדימ יניערג םשו הפ הלגמ יתייה ,תורפס לש תומירעב
 .דואמ טעמ אלא ,המחלמה ימיב ,הפרשנ הלוככ הבורש ,קסנימב רתונ אל הנשיה תורפסהמ
 ,1948-1947 תונשמ תונותעה ימובלא לע רבועו ןינל ש"ע תיזכרמה הירפסב רקבמ יתייה
 לש םהיתורהצה ימוסרפ תא יתאצמ .תויממוקה תמחלמ לשו לארשי תנידמ לש הנוניכ תונש
 םינותע לש תומירעב יתטטיח .לארשי תנידמ לש הנוניכב וכמתש ןיקפאראצ לשו וקימורג
 ,תוברתה ,הירוטסיהה ימוחתב תידוהיה הלאשה יאשונב הנשי תורפס תצקמ תולגל יתחלצהו
 .םירחאל אורקל יתתנ םגו ינעמל הז לכ יתקתעה .תורפסהו תוינידמה
 .קודה עגמ וניניב םקרנו ימואל ידוהי שגר ילעב ויה םישדחהו םיקיתוה יריכממ המכ
 יקרוג .מ לש ותמזויב םסרופש ,("ןגמה") "טי'צש" יסור תע-בתכ ונידיל ןמדזנ דחא םוי
 ,העורפ תימשיטנא הכרעמ הלהנתהש העש ,הנושארה םלועה-תמחלמ תפוקתב היסורב
 דמע ןכא .הינמרג תבוטל לוגירב ומשאוה ,תיברעמה הנידמה תולובגב ונכשש ,םידוהיהו
 יקרוג לש ןיוצמה סרטנוקה ונידיל ןמדזנ ןכ .תולילעה ינפמ םידוהיה לע ןגהו רעשב "ןגמה"
 לכ לש םיכרכה 30 תב הרודהמב ללכנ אל הז סרטנוק .1918-ב םסרופש "תוימשיטנאה לע"
 .ואולמב ויתקתעהו הירפסה ןויכראב סרטנוק יתגשה .מ"הירבב רואל האציש יקרוג יבתכ
 די-בתכ" :לוקוטורפב ומשרו ,הזה סרטנוקה קתעה תא ילצא ומירחה ,יתרסאנשכ ,םימָיל
 לש וסרטנוקמ קתעה אלא ,ילש וניא הז רוביח" :םהל יתרמא ."ןיבור לש יטסיניבוש
 יראטילורפה ונרפוס לע לילעהל זָעמ התא ךיא :םעזבו תופְרחב ילע ולפנתה םה ךא ."יקרוג
 ןינעב רקוחה-טפושה יִנפב עימשה יתריקח תצורמב ךא ,ןינעה ררבתנ ףוסבל !?לודגה
 לילעהש העש יותש היה ןוכנ-לא !רשיה לכָשל רבָעמ תכָל קיחרה ונרפוס" :סרטנוקה
 ומחל הנושארה םלועה-תמחלמב יכ יקרוג ןייצ הז ורוביחב "!אוה-ומע לע םירבד תולילע
 וחצר םיערופהש ןמזב וב ,תוריפחב םתואירבו םהייח תא וחפיק ,םיסורה דצל םידוהיה
 .ודדשו וסנא ,םהידליו םהיתושנ תא םימורגופב
 תחלשמה ירבח .תידוהיה הלאשב ןהשלכ תועידי ונממ קיפהל ןתינש רבד לכ טקלל ונלדתשה
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 שידייב ,תינלופב ,תיסורב המסרופש תילארשי תורפס יל ואיבה ןילופ לש תיביטרופסה
 .םימוגרתה תא ונתביבסב ונצָפָהו תיסורל ונמגרית תורזה תופשהמ .תיתפרצבו
 לש ותחיתפ ברע ,הבקסומל יתאבשכ .ימואלניבה רעונה לביטספ הבקסומב ךרענ 1957-ב
 תחלשמה לש האוב דעומ לע יתלאשו ,"שממ םיילארשי" תוארל קקותשמ ,לביטספה
 ףא ויהו ,דעומה תא ןיידע םיעדוי ןיא יכ יתינפ םהילאש םיבנשאה לכב יתינענ ,תילארשיה
 ןתינה לככ עונמל -- התיה הובגמ הָיָחנהה ןכש .בזוכ דעומב ובקנו ןווכתמב יתוא ועטהש
 םייושעה םייטיבוסה םידוהיה רפסמ תא תיחפהל ידכ ,תילארשיה תחלשמהמ רתי תוירלופופ
 .התא עגמב אובל
 תחלשמב תוזחל ,הבקסומל ורהנ תוצעומה-תירב יווצק לכמ .ליעוה אלל היה הז לכ ךא
 -- וכו םיריכב אבצ-יניצק ,תומר תודמע ושפתש םידוהי םג ויה םיאבה ןיבו ,תילארשיה
 לארשי תנידממ םיאבה ,המוקה-יפוקז ,הלאה םידוהיה תא תוארל וקקותשה םלוכ
 .תיאמצעה
 םימי םש יתיליב .בזאירימיט ש"ע הימדקאב הנכוש תילארשיה תחלשמה יכ ונל עדונ ףוסבל

 תרימשל ןוירטסינימה םעטמ רושיא
 ילוטנא יכ ,ר"ספסרב ירוביצה רדסה

 ןידה-תיב ידיזלע ןודנש | ,ןיבור
 תונש 6-ל היסורוליבב ןוילעה
 8-מ ושנוע תא הציר ,שפוח תלילש

 1964 רבמצדב 8 דע 1958 רבמצדב

 תלּוחת דעומ םות םע ררחושו

 .שנועה
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 עגמ םתא רושקל יתיצר .וילא ונפש םוקמ לכל תחלשמה ישנא תובקעב יתכלהו םימלש
 תיטסינומוקהו תינויצה -- תוחלשמה יתש ישאר תא ריכהל יתחלצה .תורפס םהמ לבקלו
 .תילארשיה תורירגשה יגיצנ תא ןכו --
 יעפומ לש םינמזהו תומוקמה לע תועטמ תועידי םירסומ ויה םייטיבוסה םידיקפה
 תחלשמה ירבח ןיבל מ"הירב ידוהי ןיב ירשפאה עגמה תא םצמצל המגמב ,םילארשיה
 תועצמאב םיקלחמ ויה תילארשיה תחלשמה יעפומל הסינכה-יסיטרכ תא .תילארשיה
 תא תונקל אלא םידוהיל ,אופיא ,רתונ אל .םידוהי ידיל ועיגי אלש ולדתשהו ,תודסומה
 היהש ,םיסיטרכ-ילעב להקשכ ,ןכ לע רתי .םידוהי-אל ידימ םיעקפומ םיריחמב םיסיטרכה
 ילב םישנא ןומה ,תירוחאה תלדה ךרד ,הלהנהה הסינכה ,םוקמל עיגה ,ידוהי ובורב
 ילעב םידוהיהמ הסינכה תא עונמלו םידוהי-אל ידי-לע םלואה תא אלמל ידכ ,םיסיטרכ
 .ףצקָו ןויזב ידו ,תשלובהו הרטשמה וברעתה ,תומוהמ וללוחתה ךכ תובקעב .םיסיטרכה
 לבקל ידכ ,בזאירימיט ש"ע הימדקאב שגפיהל תילארשיה תחשמה ישארמ דחא םע יתרבדנ
 ונירתוהו לביטספה דעול ונארקנ לומתא" :יל רמא ,וילא יתעגהשכ .יתורפס רמוח ונממ
 .מ"הירבמ ונתוא ושרגי ,ךכ השענ םאו ,תינויצ תורפס ץיפהל אלש רתויב הרומח הרוצב
 תורצ ךל תויופצ ,ךידיב הזה רמוחה תא סופתת תשלובה םאו ,ונירחא םיבקוע םהש ירב ירהו
 יכ יתנחבהו ןולחה דעב יתפקשה .וניניב רשקה תא םייקלו ףיסוהל ונעבק כ"פעא ".תורורצ
 ,יתאצי .ןינבה לא תוכירדב הפוצו "בנז" דמוע ,ןליא ירוחאמ ,לוממ .ונירחא םיבקוע
 .ונממ קמחתהל יתחלצהש דע ,ךרד-תרבכ יתוא הָויל ,ירחא ררגנ "בנזה"ו
 תחלשמהמ ויתלביקש יתורפס רמוח יתא איבהל יתחלצהו קסנימל הבקסוממ יתרזח
 תימשר תאז-לכב הרדגוה ,תיטיבוס-יטנא המינ םוש הב התיה אלש ,וז תורפס .תילארשיה
 .םילארשי םינחלו םיריש ץמוק םג וללכבו ,רמוחה תא םירוחבל יתרסמ .וזכש רותב
 .םנקנק לע דומעל לדתשמו םידוהי םע התא ךלהתמ ?וניגוחל םידהוא םישכור ונייה דציכ
 זאו .ויתובשחמ-ךלה לע דמוע ךנה ,ךחיש-ןב תבוגת יפלו לארשי תנידמ לע החישב חתופ
 תא ראשה ןיב םיגישמ ונייה .הרובחה דוסב וסינכמו עגמה תא הגרדהב ומע קדהמ התא
 םיקיתעמ ,1909-1908 תונשמ תונשיה םהיתואצוהב יקסניטוב'ז לש םינוטיילפהו םירמאמה
 ונתלומעת יכרצל .הצחמל-םיללובתמ םידוהיל ףא אורקל םתוא םינתונ .םתוא םילפכשמו
 .רתויב םיליעי ויבתכ ואצמנ
 תופיסא תכירעב ונקסע אלו ,םישנא תואמ אתווצב םיסנַכְמ ונייה אל תוריהז ימעטמ
 רשאכ ,מ"הירב לש יראטילאטוטה רטשמה לש םידחוימה ויאנת תא חוכשל ןיא .תונגפהו
 םע תישיא תורכיהמ ענמיהל ,אופיא ,יתלדתשה .תשלובה ינכוס ואצמנ תיב לכבו דסומ לכב
 לכ .ןחבמב הדמע םתונמאנש םירוחב םע קודה רשקב יתייה דמוע .ונידהוא ברקבש םיבר
 תורפס םרובע גישמ יתייה .םיטנדוטס הלא ויה ללכ ךרדב .ולשמ הצובק ךירדה םהמ דחא
 .ב''גק ידיב ולפיש הרקמב תוגהנתהה יללכ יבגל םתוא החנַמו תיניצר
 ומעטמ חלשנ יתייהו ןוכמה תועצמאב תיגוגדפ הדובעב קוסעל יתיברה לביטספה ירחא
 לכל יתובקעב וכלה ב"גקה ינכוסש יל עדונ רתוי רחואמ .תונושה םירעל םירקבל תושדח
 .וקאבבו הסידואב ,בויקב היה ךכ ,רקחנ יתא עגמב אבש םדא לכ ,ירחא ושלבו םוקמ
 היהו לארשי תורירגש הלעפ הבקסומב .הגירמ וא הבקסוממ קסנימ הלפנ תימואל הניחבמ
 הבקסומב .םיגחב תוחפל וב סנכתהל רשפאש לודג תסנכ-תיב היה ,רשק המע םייקל רשפא
 םירוחב תונוש תויוחילשב םשל ועיגה .תוכורעת ,םיסרגנוק ,םיימואלניב םילאביטספ וכרענ
 יִא התיה הגיר .םידוהי ןוילימה תיצחמכ ויח הבקסומב ,רקיעהו .ץראה תווצק לכמ םירכמ
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 תידוהי העדות לכ ירברב חרואב ודמשוה קסנימב וליאו .םיללובתמה םידוהיה םיב ימואל
 .יסורה ףגמב ךעמנו תיוז-ןרקל קחדנ ,דרשש המו ,ימואל דובכ שגר לכ ,תימואל
 וליחתה ידוהיה םעה ינב .קסנימב וליפא הריואה התנתשנ ,םישישה תונשב ,התע םלוא
 םיקחרתמ ויהש םישנא .לארשיב ,תודהיב ןינע הלגתנ .םינָש לבוי תב המדרתמ םיררועתמ
 םעל םנואו םצרמ לכ תא שידקהל ולחה ,תודהיבו לארשי-ץראב רושקה ןינע לכמ םדוק
 רחאל .סנ תוארל רשפא תאזכ העפותב .רקיעב רעונב םירומא םירבדה .תוימואלה תויעבלו
 םעה תוהמ תא שרושהמ רוקעל ידכ ותלוכיבש המ לכ השעש ,יטיבוס ןוטלש לש םינש לבוי
 חור .רעונה ינב לצא רקיעבו ,היסור ידוהי לצא תימואלה העדותה לש היחת האב ,ידוהיה
 אלש ,וללובתה רבכ םהירוה וליפאש םיללובתמ םיריעצ םישנא בלב םעפל הליחתה תובאה
 .תוימואל תוברתו ןושל ,תימואל תרוסמ ועדי אלש ,ימואל ךוניח לכל וכז
 .קיִתָנה םינויצה רוד לש רישי שרוי אוה תוצעומה-תירבב ינויצה רעונה יכ רמול לוכי יניא
 .יטיבוסה ןוטלשה לש וינוב ינב ,היסורב הכפהמה לש היללוחמ ידכנ םהמ םיבר ,אוה ךופהנ
 ,הכפהמה-רחאלש הפוקתב .בורקה רבעב טעמ רייסנ הבה ?וז העפות ריבסהל רשפא המב
 הלכשהה תודסומל הלבקב תולבגה ,בשומה םוחת -- היסור ידוהי לע תורזג רפסמ ולטובשכ
 הלאשה ןורתפ םעש ,המימת הוקת היסורב םיבר םידוהי בלב הדלונ ,הלאב אצויכו ההובגה
 תמאב ךכב ונימאה םהמ םיבר יכ ,אוה יגארט .תימואלה הלאשה הילאמ רתפית תילאיצוסה
 םהש תעדה לע ולעה אל היסור ידוהי .יראגלּווה םזילנויצנרטניאה תפוקת התיה וז .םימתבו
 וקלוסי זאו ,הלשמ םיימואל םיגיהנמ-ילגס הב ועיפויש דע הכפהמה ידיב ינמז רישכמ קר
 תואבה םינשב ,וזמ הריתי .ץראה ייחבש יתכלממהו יתרבחה ,יטילופה םוחתהמ םידוהיה
 תאז וניבה הלא םידוהימ םיבר .ץראב םינושה םיימינפה םירבשמב םעריִלָּכ םידוהיה ושמשי
 ,ונחוכ ,ונייח תא ונרסמ המ לעו ימל" :םילבוק םה תויטרפ תוחישבו ,םמוי בורעב ,םויה
 םלוא "?ונידכנו ונידליל יוכיס-רסוחו תונובלע ,תולפשה קר הרומתב ונלביקו ,וניתונורשכ
 ,תוצעומה-תירבב םישרשומ ויה ,םייתגלפמ-יתלבו םיטסינומוק ,הלא םינקז םישנא תאז לכב
 :רבעה םע וירשק תא קתנל בל-ץמואב ןחינ םדא לכ אל .םהיחופט תב התיה וז ץרא ןכש
 ונפו ,הלא תושגרמ םירוטפ ויה רעונה-ינב ךא .וייח לעפמ לכ תא קוחמל רבדה שוריפ אלה
 .לארשי לאו םמע לא תצרמנ היינפ
 תותיחנה ךיבסת היה היסורב םידוהיה רעונה-ינב ייחב הז הנפימל םיירקיעה םימרוגה דחא
 .יסור יתכלממ םזיניבוש לש תבחרנ הלומעת הגופה ילב תכשמנ תוצעומה-תירבב .תיחרזאה
 ,תיסורה תונמאה ,יסורה עדמה ,תיסורה תוברתה תא תסלקמו תראפמ הלומעתה
 ידוהיה ריעצה ,תובוטה תודימה לכ תומלגתה אוה יסורה שיאה .םייסורה םיקינטּופסה
 קר עדי םידוהיה לע .יסור אוה ןיא לכה תולככו ,וילא םג םינָוּוכמ םירבדה ןיאש שיגרה
 :הרוטאקיראקל חונ סופיט אוה ,םלועל ,ידוהיה ,םיימשיטנאה לש תוחידבמו םידב ירופיסמ
 םדאל יסופיט ידוהיה לש הזכ רואית .המודכו ןדמח ,שלח אוה ,ןדחפ םגו ,ימומרע אוה
 ללכ המוד ךניא אלה ?התא ידוהי הזיא" :ורמא ,יל אימחהל םיסור ושקיבשכ .יסורה
 ,ןטק הזכ ,ּונ" :ןקויד יניעל ורייצ ,ידוהי םמצעל םיראתמ םה דציכ ,יתלאש לע "!ידוהיל

 תא יתרכזה ."תינורג 'ר לעב יאדוב ,ךורא ףא לעב ,ןמש" :וא ,"לופנ והזחו םייפתכ-רצ
 ויה זא-וא .הז ןקוידל ללכ םימוד םניאש םידוהי לש םיניינמ המכ יתינמו ,םיפתושמה ונירכמ
 דע .ןשייתנש אלא ,ירמגל המוד הזה ןקוידה" :וענכנ אל ךא .םימיכסמו םירהרהתמ
 ןושל ."הבוטל םתוא התניש תיטיבוסה תואיצמה קרו ,הלאכ םידוהיה ויה ןכא הכפהמה
 .םיסורה לש םתמרל םתוא התלעה :רחא
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 וליפא .םהלשמ ןושלו תוברתו הירוטסיה םהל שי םימעה לכ יכ םיריעצה םידוהיה ואר
 תורפס ,םהלשמ רפס-יתב ,םהלשמ ןושל שי ,דוע אלו תובבר המכ ,רתויב םיריעזה םימעל
 אוה יסורה םעה יכ ,םידוהיל וריכזה ףרה ילב .הלא לכ תא םירסח םידוהיה וליאו .םהלשמ
 םהש ,ןאכ םירז םהש שיגרהל םתוא וצליא םיכרדה לכב .םינטקה םימעה לש רוכבה חאה
 ידבוע ,םילוגד םיידוהי םינעדמ וליפא .םיסור םה ןיאש ,םיגרוח-םינב תויוכזב םימייקתמ
 והששכ תותיחנ ךיבסתב ושיגרה ,םיבר םידוהי-אל לע ושלָחש ,םירש דע םיריכב הנידמ
 םמכשמ תויהל םידוהיה תא ץלאמ הז ךיבסת היה ,ינש דצמ .דמעמב םהל םיווש תרבחב
 םיידוהיה םיריעצה תא וענכיש הלא לכ .םישורד םהש ןיגפהלו ,ידוהי-אל דבוע לכמ הלעמו
 שיא בנוגשכ :חוורה ללכה תא וזח םרשבמ .הנשימ"ירייד אלא ,םתיבב םייורש םה ןיאש
 .בנגש אוה ידוהיה יכ םירמוא ,ידוהי בונגי רשאכו ,בנגש אוה בנגה יכ םירמוא ,יסור
 תשרשומה העדה תא המויק םצעב הכירפהש ,הנידמ םידוהיל שיש הגישהו הטלק םתעדות
 םפוג לע םיליפטכ תויחל אוה םנורשכ לכו ,םחליהל ,דובעל םילגוסמ םידוהיה ןיאש ,תורודמ
 ,תוברתה ,הלכלכה ימוחתב הנידמה לש םימוצעה היגשיה לע ועמש םה .םירחא םימע לש
 וז המחלמ ,םימיה-תשש תמחלמב דחוימב טלב רבדה .אבצה תוחלצה לע -- רקיעבו ,עדמה
 תא םיכמש עומשל ולגרתה םישנא .תידוהיה העדותה תוררועתהב רוטזילַטק השמיש
 םיכמ םידוהיה :הזמ ךפיהה תא םיעמוש םואתפו ,םינדחפ םהש ,םהב םיללעתמש ,םידוהיה
 הואגה שגר םידוהיה בלב עיפוה !תונוחצנ וליאו ,םיחצנמ ,והשימב םיללעתמ ,והשימב
 ,םווָג ופקז .םימעה לככ םה םע םידוהיה םג יכ ,ררבתנ .עדומ-תתב םתצקמ לצא ,תימואלה
 .ךכ-לכ הברק הנה ךא ,הקוחר איהש ,לארשי -- םתדלומ לא םהיניע ובסהו שאר ומירה
 לש התונפקות לע תיטיבוסה הלומעתה לכ החרצשכ ,םימיה-תשש תמחלמ ברע ,ינא רכוז
 :םעזב םירמואו ,םיללובתמ םידוהי ,הדובעל-םירבח ילא םישגינ ויה ,ץורפל תדמועה לארשי
 דוע לכ ,טקשב ובשי וליא בטומ ?םש םהל שורד המ ?םיפחדנ םה ןאל !הלוט ,ךמצעב עגה"
 ותסובת ּועדונשכ ,םימי השולש רובעכ לבא "!םיקרחכ םתוא וכעמי אלה .םהב םיעגונ אל
 ,םמצע םידוהי םתוא יל ורמא ,לארשי אבצ לש ויתוחלצהו ירצמה ריואה-ליח לש המלשה
 ךיא ,הלוט ,תעמש" :"ןוחטב" ימעטמ םידדצל הצצה םע -- םנמא ,שגרנו זילע לוקב
 תויהל וכפה לומתא לש "םה"ו ופלח םימי השולש קר "!םירוחב הזיא !ונלש םש וציברהש
 ."רנלשי'
 והשמ דומלל ,רמוח שפחל וליחתה ?לארשי יהמ ?ונא ימ :רהרהל םידוהי םיריעצ וליחתה
 הירוטסיהה ימוחתב תורפס .תוצעומה-תירבב הלק המישמ וז ןיא ךא .הלא םיאשונ לע
 רמשנ ,הדמשהה רחאל דרשש המו ,תובר םינש הז רואל םיאצוי םניא תירבעה תוברתהו
 הריעז ףאו בל-תמושת תבסה ,דועו תאז .וגישהל השקו תודחא םירע לש תויזכרמה תוירפסב
 ןיגפמש ,תימואלה הואגה שגר ארקנש המ לכ .דשח תררועמ איה דימ -- תודהיל רתויב
 ףא .ידוהי ותוא ןיגפמשכ תינגרוב תונמואלכ גְוּוסמ ,יזורג וא יאטיל ,יניארקוא ,יסור ותוא
 ומגריתו וארק םיריעצ .הנשי תורפס לש תומירעב םירבונ םידוהי םיריעצ ויה ,ןכ יפ לע
 .םגישהל ןתינ רשא ץראל-ץוחב לאמשה תונותעמ תומישרו םירמאמ
 .לארשי ירודיש -- ןבומכו ,הקירמא-לוק ,יס.יב.יב :ץוח-ירודישל תועיבקב ןיזאהל ונלחתה
 רקובב םכשה םהל ןיזאהל שי ןכ לעו ,הלא םירודיש תטילקל הנווכב עירפמ יטיבוסה וידארה
 ינפמ ,טלקַמב םילָגה תא תונשל ךרוצ היה לארשי ירודישל ןיזאהל ידכ .הלילב רחואמ וא
 לש םידוקירהו םירישה .לארשי לוק לש רדתה םיבר םייטיבוס םיטלקמב רסח 1960 זאמש
 ותוא םיקיתעמ ויה ,םידוהי-יריש לש טילקת והשימ גישהשכ .ידוהיה רעונב וצופנ לארשי



 +3 שדחמ םרּוה תונויצה סנ

 תואמב 'טילקתה' ץופנ רצק ןמזבו ,הקתעה םשל דיל דימ רסמנ טרסה .לוקמשר יטרסל דימ
 העקב םהמו ,םהידיב םידיינ םילוקמשר ,ריעב וכלהתה םידוהי םיריעצ .תובר םירעב םיקתוע
 .תידוהי הניגנמ םר לוקב
 עדי ,ידמל בורקה רבעב םייחה-חרוא תאו הריואה תא ,תוצעומה-תירב תא ריכמה קר
 -םעט אלא ,דבלב הקושת הז קוסיעב ואצמ אל םיקסועה בור .וז העפות ןוכנ לא ךירעהל
 תנידמ לע תמאה תא ,םמע לע תמאה תא םידוהיה רעונה ינב לא איבהל התיה ונתרטמ .םייח
 בלב ררועל ונפאש .תיטיבוסה הלומעתה לש רוכעה םרזה םע ולא תותימא תֶמעַלו ,לארשי

 םתדלומ לא הבישל םניכהלו ,תימואל הואג ,ימואל דובכ ישגר םיללובתמה םידוהיה
 תגרדל הלעתה ,ךרע-רסחו טועפ רבד וליפא ,לארשימ אבש המ לכ .לארשי לא ,תירוטסיהה
 הירגיס ונָשיִע ונאו ,לארשימ תוירגיס תסיפח יתלביק תחא םעפ .שדוקמ והשמ השענ ,למס
 ותוא ותש לכהו ,למרכ ןיי קובקב לאביטספהמ יתאבה .ורותב שיא שיא ,לגעמב תחא
 ,ןחלושה עצמאב והוביצהו ימוקמ ןיי קוכקבל וגזמ ,ןייה לזאשכ .תוילמס ,תוריעז תועימגב
 .טושיקל
 תדלומל עיגהל םינוכנ םה ,תימואלה היחתה ןינעל לילכ ורכמתהש םישנא ,ץולח-ליח רצונ
 .תוצעומה-תירב לע דריש לזרבה-ךסמב הצרפ ץרפ הז בהל .תונחמו רהוס-יתב ךרד םג
 ,דסח תעשל םיניתממו ,שיה לכ תא דיספהל םיששוח ןיידע תולעל םישקבמה םיבר םידוהי
 -ילעב םהמ םיבר .האיציה-תוכז םהל חטבות ןכא םיכמסמהו השקבה תשגה רחאלשכ
 קפאתהל םתוא ץלאמ לבסו הקוצמ החפשמה לע איבהל דחפה .ער אל םדמעמו תוחפשמ
 .תוליעפמ העש-יפל

 ,ונל שי .השבגתנ אל ןיידע םתדמעו ,תימואלה תוררועתהה בלשב התע םינותנה םידוהי שי
 לכ .םהיניעב שודקה רבד ןיאש ,םינלגתס ,תונורקע-ירסח םישנא ,םע לכל שיש יפכ
 חיטבהלו לגתסהל ,רדתסהל וביטיי ךיא :םהלש "ינא"ב םידקוממ םצרמ לכ ,םתבשחמ
 .םהלש דיחיה ןורקעה אוה תונורקעה-רדעהש ,םמצעל החוור
 .םידוהיה לש תימואלה העדותה תוררועתהב בושח דיקפת שי תיטיבוסה תוימשיטנאל
 תוביסנה יפל תורוצ הפילחה אלא ,תוצעומה-תירבב תוימשיטנאה המלענ אל םלועמ
 ,הכפהמה רחאל .הנושארבו-שארב םיישעמ"םינכפהמ ויה ןילאטסו ןינל .תוירוטסיהה
 ליכשמה דבורה םידוהיה ויה ,ודמשוה וא ורגיה תיסורה תודיקפהו היצנגילטניאה בורשכ
 וזח םיבר םידוהי ,דועו תאז .םירגפמהו םירעבנה םייסורה םירכיאה דבור תמועל םדקתמהו
 אצומ הכפהמב וארו ,תיראצה היסורב -- ימואלהו יתרבחה -- לופכה יוכידה תא םרשבמ
 ולדחש עגרב ךא .תינכפהמה העונתב םיליעפ הכ ויה ןכ לע .אושנ-אלל השקה םבצממ דיחי
 .תונוש תולתמאב םהילגר תא קוחדל תונוטלשה וליחתה ,םיינויח תויהל
 .ושטננ םיבר סומינ יללכ .רתוי הסגו היולג הרוצב תולגתהל תוימשיטנאה הליחתה ךכ רחא
 התוא םישמשמ .לודג הדימ-הנקב תלעפומ ,היומסהו היולגה ,תימשיטנאה הלומעתה
 תונותיעהשכ .תוימשיטנא תולילעו תועומש תצפהל ןונגנמהו ,םיימשרה הלומעתה-יעצמא
 .ותוימואל תא המילעמ יהירה ,םידוהיה ברקמ לוגד ןמא וא ,לוגד ןעדמ ,רוביג לע תרפסמ
 ירוט ןיבל ידוהי עלקנשכ ךא .יטיבוס ןמא ,יטיבוס ןעדמ ,יטיבוס רוביג לע תרפסמ איה
 .ידוהיה ואצומ תשגדהב היִלָּכִמ תיטיבוסה הלומעתה תאצוי ,םהשלכ םיאטח לע םינותיעה
 ,ויבורקמ דחא םע הלומעתה ותוא רושקת ,םייסופיט םיידוהי ותחפשמ-םשו ומש ןיא םא
 .תקפסמ הדימב ינייפוא ומשש
 םע קבאמ :תונוש תואמסיסב תבחרנ תימשיטנא הכרעמ תחתפנ ןמזל ןמזמ
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 : איה תחא םיקבאמה תּוהמ םלוא .תונויצה םע ,עבטמה-ירספס םע קבאמ ,תויטילופומסוקה
 ,הֶנחא ,ןויוש" לגדה ןכש ,ןבומ רבדהו .םיימשיטנאה םירציה יובילו םידוהיב קבאמ
 לצה ,םידי'זב הכה" המסיסב תימשיטנא תוינידמ יולגב להנל רשפאמ וניא "םזילנויצנרטניא
 עודיה 'ץיבקשירּוּפ םג לבא .תונוש תואמסיסב םיעייתסמ תושרה ישנא ןכ לע "!היסור תא
 לש תננכותמה הדובעה .םירזב קבאמ לש המסיסב ימשיטנאה וקבאמ תא להינ הצמשל
 קבד תוימשיטנאה קדיַח יכ ,תּואדַוב רמול רשפא .הָירָּפ תא הבינה קנעה הלומעתה ןונגנמ
 .תוביסנהו שיאה יפל לוכה ,הנוש הרוצב הלגתמ העפותה .מ"הירב לש םיסולכואה בורב
 ידשכ ,תיגולואוזה תוימשיטנאה :הנושארה .תוימשיטנאה לש תורוצ שולשב ןיחבהל רשפא
 .תינפוג העיגפל הפיאשו הזע האנש ררועל ידכ ידוהי החפשמ-םשב וא תידוהי תידּודצב
 םה .ןוטלשה לש תימשרה תוינידמה יעבוקו הנידמה ישאר לש תוימשיטנאה :הינשה
 הלומעתו םימורגופ דגנ םה ,תינפוג העיגפ ידי-לע םידוהיה םע ןובשח תיישעל םידגנתמ
 םה ךא .תוצעומה-תירבל קיזמ רבדה -- הנושארבו-שארב ;רלטיה חסונב הסג תימשיטנא
 ,היסור ןעמל לומעל םיבייח םידוהיהש ,השק דיב םידוהיב לפטל שיש ,ןיטולחל םיענכושמ
 שידקהל ,היסור לש היתרשמ תויהל םיבייח םידוהיה .תיסורה תוברתה ,יסורה עדמה ןעמל
 ןומא תתל ןיא ,םתעדל .םואלכ הרומת לכ לבקל אלו ,םנורשכ לכ תא ,םחוכ לכ תא הל
 תוישיאה אל ךא ,רזוע ,ןגס תויהל לוכי ידוהיה .דימתמ חוקיפ םהילע ליטהל יוארו ,םידוהיב
 ןינע לכ םהל ןיאש םינומהה לש תוימשיטנאה :תישילשה הרוצה .הלעמב הנושארה
 ,הריד לבקל ,רתוי רכתשהל ,רתוי הפי רדתסהל :תחא םתגאד .הרבח תולאשבו הקיטילופב
 דימ .בר גנועב ,םהלשמ המורת םיפיסומ םה ,ידוהי םיכמשכ ,תונמדזהב .הרכַשל תותשל
 םיחטשב דחוימב הטלב וז העפות .די'זל תיחצינה האנשה טקניטסניא םבלב ררועתמ
 .םינמרגה ידיב םישובכה
 םנמא שי .הביבסהו םיאנתה יפל לכה ,תוימשיטנאה לש תורוצה תחאב לקתנ ידוהי לכ
 ןעמל תואצרה םידוהי םינעדמ םיבתוכ הברה םימעפ .העפותהמ םלעתהל םיסנמה םידוהי
 ,ןינל סרפב וא יתלשממ סרפב תוכזל ידכ .םיימואלניב םיסרגנוקל םיעסונה םיסור םינעדמ
 .ורוביח תא טילבהל חילצי וז ךרדב קרש ינפמ ,יסור ףתוש תחא-אל ול חקול ידוהי ןעדמ

 יתעדי .םירכמו םידידי לש שדח גוח יתרצי .םידוהיה רעונה ינבב רקיעב יתניינעתה
 ןכסל יל היה רוסא .וב שיגראש ,יולגב בקעמה תא םינכוסה ושע תחא אלו ירחא םיבקועש
 .תרתחמ יקסעב המ-ןויסנ יל יתשכר רבכ .ָּב"ֶגַקה יניעב םתכוה אל דוע םמשש ,םירוחב
 אל ,תולודג תוצובק יתרצי אל ןכ לע .הנחמ-ריסאו טפשנ ,רקחנ לש בוט רפס-תיב יתמייס
 יל התיה .יתוא וריכי ידידיב םירושקה לכ אלש יתלדתשהו ,םישנאה ןיב תויורכיה יתישע
 .וגוחב שיא לכ םתוא וציפה םהו ,עדימו םימוסרפ ידימ ולביקש ,יִנמאנמ םירוחב תצובק
 .הריקחה יכרד לע יתרפיסו ,וספתיי םא גוהנל דציכ םתוא יתכרדה רמוחה תריסמ ינפל
 .םהידיב 'הפירט' רמוח לכ ןתמ ינפל ,םהידידי תא םג ךרדתל םהל יתצעי
 םימוסרפה .רהוסה-תיבמ םירוחב דועו יתוא הליצה וז תענומ תוריהז יכ ,ררבתנ דיתעב
 תא האירקל ,הרומג תוידוסב ,והשימ יל עיצה םימעפל ."תיראלּוקלומ תכרעמ"ב וצפוה
 יכ ,לשמל יקסניטובא'ז תא ,לארשימ תורפס תתל רשפא היה םידחאל .ילש םינורפסה דחא
 וררחתשה אל ןיידע יכ ,ילארשי םוסרפ םהידיל תחקל הליחת ודחפ םירחא .ךכל ונכוה םה
 .תוברתבו הירוטסיהב ,תודהיב וניינעתה רבכ לבא ,ץראל-ץוחמ אבש והשמב עוגנל דחפהמ
 אל םייראלופופ ויה לארשי ירישמ המכ .םידוהי יריש לוקמשרב עימשהל םהילא אב יתייה



 +5 שדחמ םרּוה תונויצה סנ

 וא 'הליגנ הבה' ןוגכ ,להקל תוחותפ תומיב לעמ ועצוב אלא ,םיידוהיה רעונה ינב ןיב קר
 ילא םיאב ויה רבכ ךכ רחא .םויל םוימ הלע תודהיב הלא םיריעצ לש םניינע .'הקייללַב םּוט'
 .ץראהמ תושדח רפסאו לארשי לע והשמ אורקל םהל ןתאש םישקבמו
 .הנחמל-םידידי יל ויה ןהבש ,תורחא םירע לא עוסנל תופוכת יתצלאנ רמוח תגשה םשל
 ,השפוח ימי ינש יל ונתנ םד-תמורת תרומת .םד םורתל םימעפל יתצלאנ תאזכ העיסנ םשל
 ,'םולש' תעה-בתכ :ויה םינוש םימוסרפה .םימי השולש יתושרל ודמע החונמה-םוי םעו
 ימוסרפ ןכו ,לארשיב תוכורעת ימוסרפ ,תופמ ,לארשימ עדימ-ימוסרפ ,הנש-תוחול
 םאשונש ץראל-ץוחמ םימוסרפ יתגשה םימעפל .(תרתחמב ,תימצע האצוה) "טאדזיאמאס"
 ,"סרפסקא'ל" יתפרצה ןועובשה תא יתלביק םימיה-תשש תמחלמ רחאל דימ ,לשמל .ידוהי
 הפיטעהמו ,וצפוהו ולפכוש ,תיסורל ומגרות םירמאמה לכ .םימיה-תשש תמחלמל שדקוהש
 .ןייד השמ לש םיבר תואנקויד ונמליצ
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 :ןיבור ילטנאל ןתינש תוצעומה-תירבמ האיציה-רתיה -- ןימימ
 .תילארשי הסינכ-תרשא ןתמ לע הבקסומב דנלוה תורירגש רושיא -- לאמשמ



 ל"שר לארשי

 :המחלמה ירחא קסנימב
 ,ידוהיה בושיה תושדחתה

 תידוהיה העדותה
 תינויצה תוליעפהו

 רייאב 'ה ,1948-ב קסנימב דלונ ,ל"שר לארשי ,רבחמה
 .לארשי ומש ןאכמו ,לארשי תנידמ תמוקת םוי ,ח"שת
 תונשב קסנימב תינויצה רעונה-תעונת ישדחממ היה
 הלע ."ןִבֶלו לוחְּב" עדונה רישה לש ורבחמ .םישישה
 .לילגב תולעָמ הרייעה בשות .1971-ב הצרא

 הליפשמה הגיסנהמ הליבוהש ךרדב ,1944-ב קסנימ ריעל םודאה אבצה סנכנ רשאכ
 דע טעמכ הצתּונש הברחו הנָשע ריע םילייחה ואצמ ,ןילרב ןּוויכל הרזחו לארואה יקמעמל
 םעש ,אוה ילמס ילואו .תוברוח ייעל תוצצפהבו תוזגפהב וכפה תובוחרו םיניינב .דוסיה
 "לּוש-רּוכ"ה ,לודגה ינוריעה תסנכה-תיב ןינב הנמנ םנכ לע ורתונש םידדובה ןבאה"יניינב
 לעו ,תורוד ירודמ ריעב הרציו התיח תראופמו הלודג הליהקש ךכל ןמיסכו תואכ ,רבעשל
 אלא ,תסנכ-תיבכ דוע שמיש אל ןינבהש ףאו .הייח ליתפ דפקתנ אל המיאה-תוערואמ ףא
 דמוע ,תיסורה המארדה לש ןורטאיתל ודועי בסּוה ןכמ רחאל תורופס םינשו ,ידיי ןורטאיתכ
 רחאל םג תדרתשמו תדחכנ הניא ךא ,הרוצ תשבולו הרוצ תטשופש הליהקל למסכ ןינבה
 .לכה תולככ
 לש תורוקמה ירחא תוקחתהל ילבמ קסנימב תינויצה תושדחתהה לש ןויזחה תא רוקחל ןיא
 לש ןביט לע ,הרצקב ּולו ,דומעל ילבמו ,הינשה םלועה-תמחלמ ירחאש תיאקסנימה תודהיה
 .הפוקת התואב הידוהי לעו קסנימ לע ,תוצעומה-תירב לע ורבעש תוכופהתה
 ,הנליו תוליהק ןוגכ ,תורחא תוידוהי תוליהקמ התוא לידבהש קסנימ תליהקב היה דחוימ המ
 ?'וכו דארגנינל ,הבקסומ ,הגיר
 תוליהק תא ונייפיאש תונוכת לש הגיזמ המחלמה רחאלש קסנימ תליהקב התיה ,ןכבו
 . אסיג ךדיאמ בונישיק ,הגיר ,הנליו תוליהקו ,אסיג דחמ דארגנינלו הבקסומ
 תליהק התיה ,בשומה-םוחתב וללכנ אלש ,תושדחה דארגנינלו הבקסומ תוליהקכ אלש
 ,תאז תמועל .םילעפ-יבר םידוהי םישיא הכותמ האיצוהש תישרָשו הקיתע הליהק קסנימ
 אלא ,תוצעומה-תירב ימוחתב וללכנ אל רשא ,דועו בונישיק ,הגיר ,הנליו תוליהקכ אלש
 ץורפ ירחא םיידוהיה הייח ןּווינמ קסנימ תליהק הלבס ,הינשה םלועה-תמחלמל ךומס
 .םינשה םע קימעהו ךלהש ןּוינ ,תיסורה הכפהמה
 -לע ןיפּואו הפוקת התואב תיטיבוסה היסורב וללוחתנש םיכילהת לש האצות אוה הז ןּוינ
 ,מ"הירב לש ,לוכיבכ תילארבילה הפוקתב ,30-ה תונש תליחתו 20-ה תונשב םא .םהידי
 ירה ,תירבעה הפשהו תונויצה תפידר ונייהד ,ילאיצוסה-יגולואידיאה ינושה קר ףדרנ
 אוה םא ןיבו ,יגולואידיא אוה םא ןיב ,אוהש ינוש לכ תופידרה תופיקמ 30-ה תונש עצמאמ
 הנבלה היסורבש ,שידייה תחירפ ידי-לע הנושארה הפוקתה הנייפּוא ךכיפל .יתוברת-ימואל
 הארוהה תפשב רקיעב םנמא ,םיידוהי רפס-יתב תואיצמ ,תוימשרה תופשהמ תחא התיה ףא
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 לוכמ הלא םג םיפדרנ הינשה הפוקתב וליאו ,הפנע תיאשידיי תוברתו תורפס חופיטו ,םהבש
 .תוימשיטנא לש לק ןווג בוש הוולתמ ידוהי הלמלו ,לוכו
 הפיו לודג ןינב -- קסנימ לש לודגה יִתָלהקַָמה תסנכה-תיב תשרפ איה וז הניחבמ תינייפוא
 בורב הזה ראופמהו לודגה תסנכה-תיבב וללפתה הכפהמה ץורפ דע .האמה תליחתב הנבנש
 תא חריאו ידייה ןורטאיתל ןכשמ ןינבה שמיש הכפהמה ירחא .הלודג הלהקמ תייוולבו םע
 ןורטאיתכ שמשל בסּוה הינשה םלועה-תמחלמ םותב .מ"הירבב שידייה ינקחש ילודג
 .קסנימב םיידוהיה םייחה לש םהילוגלג תשרפ ןכ וילוגלג תשרפכ .תיסורה המארדה

 המחלמה ירחא קסנימב ידוהיה בושיה תושדחתה
 הללכב קסנימל ןוסא התיה הנבלה-היסור לש יצאנה שוביכהו הינשה םלועה-תמחלמ
 יככותל חורבל וחילצה םקלח םידוהיה .לילכ טעמכ הסרהנ ריעה .טרפב הידוהי תליהקלו
 םלרוג היה הברהב רמ .םהיניש רועב ולצינ ךא ,םירוסיו בער ,רופס-ןיא תואלת ורבעו היסור
 .ולצינ םידדוב קרו ,ודמשוה םלוככ םבור .םיראשנה לש
 דבב דבו ,הברחה ריעה לש המוקיש לחה םודאה אבצה ידי-לע קסנימ לש הרורחש רחאל

 .העיתפמ תוריהמב תידוהיה הליהקה הב תשדחתמ
 יטילפ -- םתיצחמכ .המחלמה ירחא קסנימ לש תידוהיה היסולכואל םה תורוקמ ינש
 תונטקה תורייעה יטילפ -- הינשה תיצחמה .הרורחש רחאל םריע לא ורזחש קסנימ תליהק
 .הלוכ הנבלה-היסורמו קסנימ לש התביבסמ םירפכהו
 ,המחלמה ינפלש םבשומ-םוקמ לא רוזחלמ םידוהי םתוא וענמנ עודמ ריהבהל םוקמה ןאכ
 .הנבלה היסור לש לודגה ךרכב זכרתהל ופידעהו
 שבוכה םע ,תוחפ ימו רתוי ימ ,הלועפ הפתיש םירפכו תורייע םתואב תימוקמה היסולכואה
 ףא םינטק בושי-תומוקמ םתואב םידוהיה לש לודג קלח .םידוהיה תדמשה תכאלמב יצאנה
 םהינכש ידי-לע לודגה םקלחב םוקמב וחבטנ אלא ,תואטיגלו הדמשה-תונחמל ואבוה אל
 ,םהינכש יתב לא וכרד אצמו דדשנ םשוכר .םינמרגה לש םעויסבו םחוקיפב םידוהי-אלה
 םהינכש תרצמ ונבנש םירחא עצב-יבאת וא םהיחבוט ידיב תחא אל וספתנ םהיתב ףאו
 .םידוהיה
 בושל ברקה-תודשמ וא היסור יקמעממ ורזחש האושה יטילפ םתוא אופיא ולכי ךיא
 והשמ ץיצמ תיב לכמ טעמכשכ ,הרייעה תובוחרב ךלהל ,םהיריקי יחצור ןיב עקתשהלו
 םייַאמ זמר ףא ילואו ,התיהש תונערופל דימתמ רכז ,םהיתוחפשמ ינבל םעפ ךייש היהש
 ?ושרָי םגו וחצר רבכש הלא ידיב רבדה עייתסי רשאכ ,אובל דיתעל
 םתואל קפסל הלכָיש ,הבורמ תידוהי היסולכוא תלעב ,הלודג ריע התיה תאז תמועל קסנימ
 .תמיוסמ ןוחטב-תשגרהל השורדה תוימינונאה תדימ תא םגו וב עקתשהל םוקמ םג םיטילפ
 יללכה רושימב .ידוהיה רושימב ןהו יללכה רושימב ןה השק הפוקתב ליחתה םוקישה ךילהת
 תוצעומה-תירבב תיב םוש לע טעמכ החספ אלש תיאנילאטסה היציזיוקניאה תוללותשה --
 המקש ,תינומהה תוימשיטנאה -- ידוהיה רושימב .םדא ינוילימב תונחמה תא האלימו
 לארשי-ץראב קבאמה ץורפ םע ,םנמא .המבה לעמ הדרי אל ,יצאנה שוביכה ןמזב היחתל
 ידוהיה בושיה ןימיל ,איה הילוקישמ ,תוצעומה-תירב הבציתה ,תידוהי הנידמ תמקה לע
 -תירב ידוהי ברקב תימואל הואג לש ןושאר ץוצינ הקילדה וז הדבועו .ותואמצעל קבאנה
 רתיה םושמ לארשי תנידמב תוצעומה-תירב לש תימשרה התכימתב וארש ימ ויה .תוצעומה
 םימימתה .ידוהיה םעה לש וקבאמ םע םתוהדזהו תימואלה םתקיז לש היולג העבהל
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 ןתינ אל םשקובמ .תידוהיה הנידמה לע םימחולל ףרטצהלו בדנתהל וליפא ושקיב םהיניבש
 .םהייחב ךכ לע ומליש םתיברמו םהל
 םידוהי .תיתכלממ תוימשיטנא לג תוצעומה-תירב יבחרב ללותשהל ליחתמ 1952 תנשב
 טפשמ" חתפנ .תימלוע תידוהי לוגיר תשרל תוכייתשהבו תּויטילופומסוקב םימשאומ
 םינמאהו חורה-ישנא ברקב םיטלובהמ המכ גרוהל םיאצּומ .הצמשל עודיה "םיאפורה
 היתובוחרב .וז השדח םידוהי תפידר לש םימיה-ירבדב המשרנ קסנימ ריעה םג .םידוהיה
 -תנואת לש הָוסַמב ד"וקנה ינכוס י"ע סלָאָכיִמ המלש ,ידייה ןורטאיתה ינקחש לודג חצרנ
 ןוטלשה תודמעב ךכ תובקעב ולחש םייטקאטה םייונישהו ,ןילאטס לש ותומ קר .םיכרד
 -תירב ידוהי לע ןילאטס םמזש תושקה תוריזגה תא לעופל איצוהלמ וענמ ,יטיבוסה
 .תוצעומה

 קסנימב ידוהיה רעונה ברקב תידוהיה העדותה תושדחתה
 ףרוע-ישקו םיאג םידוהי רפסמ-יתמ מ"הירבב וראשנ ןיידע ,תוריזגהו םיישקה לכ תורמל
 תא ךנחל ושקעתה ףא םיטעמ .םתפשלו םתשרומל ,תימואלה םתעדותל םינומא ורמשש
 תימואל תושדחתהל העונתה לש התחימצל דחא רוקמ ּויה הלא .חור התואב םהידלי
 ,יקצינטי'ז ,ל"שר תוחפשמ קסנימב ונמנ הלא םע .טרפב קסנימבו ללכב תוצעומה-תירבב
 .דועו דנלרוק
 .הינשה םלועה-תמחלמ ץורפל ךומס מ"הירבל וחפוסש םירוזאמ םידוהי םה ףסונ רוקמ
 םדוקה םהירוגמ-םוקמל ורזח אל םקלחב .תינויצ תוליעפ ןוועב ריביסל ולגוהו ורסאנ וללה
 קסנימו ,תוצעומה-תירבב םינוש תומוקמב ,50-ה תונש ףוסב םרורחש ירחא ,ובשיתהו
 .ןללכב
 ןווא אל לע םישימחה תונשבו םיעבראה תונש ףוסב ואלכנש םיריעצה םה -- ישילש רוקמ
 לא ועדוותה םה תונחמב םֶתבשב .תיטנְדיסידדתיטארקומיד תוליעפ לע -- םקלחב ,םפכב
 רומשל אלא ולכי אל וידחי הלאה םימרוגה לכ םרב .תונויצה לא םכרדו םיינויצה םיריסאה
 םינשקע םישנא לש ןטק ץמוקמש ידכ תוחוכה םגו םיאנתה םג ויה םיצוחנ .תלחגה לע
 תינומה הילעל רבד לש ופוסב האיבה וזו .תינויצ תושדחתה לש הבחר העונת חתפתת
 .תוצעומה-תירבמ
 .השדחה תינויצה העונתה תא ויפָתכ לע אשנש שדח רוד מ"הירבב לדג רבכ 60-ה תונשב
 ררחושמ היה רעונה .םדוקה רודה לש ותלחנ ויהש תולבגמ המכמ ררחושמ היה הזה רודה
 תפוקת -- 507הו 407ה תונשב ודלונש םיריעצ .תיטסינילאטסה היציזיוקניאה דחפמ ובורב
 ךורע-ןיאל תוילארָּביל םינש ויהש 60-ה תונשב הלָח תימצעה םתרכה תעיבקו םתורגבתה
 ןילאטס ימיב ושענש תועווזה תפישח לש םינשה ןה הלא .תומדוקה םינשה רשאמ רתוי
 םיריעצהש ףא .מ"הירבב ,תלבגומ יכ םא ,תיללכ ןסר תרתהו (וימודו ןיצינ'זלוס האר)
 ועגפנש תוחפשמב ולדג ןכש ,םרזה דגנ הכילהב תונומטה תונכסל םיעדּומ ויה םידוהיה
 ,רתוי תילארביל ,השדח חורב תאז-לכב ושח םה ,יאנילאטסה רוריטהמ לודגה ןקלחב
 .הנידמב תבשנמה
 רטשמה יכ ,םדוקה רודה לש וקלח-תנמ התיהש ,הילשאהמ םג ולבס אל הלא םידוהי םיריעצ
 ינויושהו ילאידיאה דיתעה-רטשמ אוה היסורב הכפהמה ירחא הנבייש שדחה יתרבחה
 םה .הזה ריהזמה דיתעה תיינבב ובלתשי םידוהיהו ,תידוהיה היעבה רתפית ותרגסמבש
 .תאזה היגוסב טבלתה אל ללכ ריעצה רודה ,ןכ לע רתיו ,תאזה הילשאהמ וחכפתה
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 תימואלה םתוהזו ימואלה םמויק תויעב םע דדומתהל מ"הירב ידוהי תא ץירמהש ףסונ םרוג
 תובקעבו הינשה םלועה-תמחלמ תובקעב מ"הירבב הטשפתהש תיממעה תוימשיטנאה התיה
 .507ה תונש תליחת לש יתכלממה ימשיטנאה עסמה
 הביבס םע דדומתמו תוילשאמ ררחושמ ומצע תא מ"הירב ידוהי לש ריעצה רודה אצמ ךכו
 .תימואלה ותוהז חופיטל ויתונויסנ תא תאכדמו ותוא החודה
 תולאשה םע תודדומתהל ריעצה יטיבוסה ידוהיה תא ואיבה ליעל ורכזוהש םימרוגה לכ
 ינפ ןָאלו יתאב ןייָנמ ?ינא ימ :יגולואידיאה ינחורה ומלוע זכרמב ובצינש תובקונה
 ? הב םוקמ יל שי ללכב םאה ?תיטיבוסה הנידמב ימוקמ המ ? תודעּומ
 -תירבב השדחה תינויצה העונתה תשבגתמו תכלוה וללה תולאשה לע תונעל ןויסנ ךותו
 .תוצעומה

 60-ה תונשב קסנימב םידוהיה
 ריעה .שפנ ןוילימל תוריהמב תברקתמ ותייסולכואש לודג ךרכ איה 60-ה תונשב קסנימ
 .המחלמה הב הללוחש םוצעה סרההמ ראשנ אל םואמ .תיתלשממ הנווכהב החתפתהו הכלה
 הזכרמו התריב התויהל ףסונב ,הנבלה-היסור לש לודג יתיישעת זכרמל תכפוה קסנימ
 ,ליטסכֶט ,םיעונפוא ,םירוטקרט ,תויאשמל תשורח-יתב הב םילעופ .יביטרטסינימדאה
 דועו הָינבִיִרִמָח ,םיבשחָמ ,םייטפוא םירישכמ ,יאבצ ינורטקלא דויצו וידאר ירישכמ
 הווהמ םג קסנימ .םידבוע לש תובברו םיפלא קיסעמ םהמ דחא לכשכ ,םיבר הישעת-ילעפמ
 תובבר םידמול ההובג הלכשהל םינוכמה תנומש ילתוכ ןיב .ימָדקאו יתוברת זכרמ
 .יטמארדה ןורטאיתה ,הרפואה ןורטאית םילעופ קסנימב .םיטנדוטס
 םילודגהמ ידוהי בושי והז .שפנ ףלא 70-כ ולא םינשב הנומ קסנימ לש תידוהיה היסולכואה
 תא קסנימ הגפס רומאכ .הסידואו בייק ,דארגנינל ,הבקסומ לש תוליהקה ירחא ,מ"הירבב
 לשמל ךכ .הינשה םלועה-תמחלמ ירחא הנבלה-היסור לש םירפכהו תורייעה יטילפ בור
 החפשמ קר הרתונ ,המחלמה ינפל הלודג תידוהי הליהק לש הבשומ-םוקמ ,יל!פאק הרייעב
 ,דועו ונ'צידולומ ,ץיבונאָראָב תורייעה ,תוחפשמ יתש -- ןיִבר'ֶצ הרייעב ,תחא תידוהי
 .םיידוהיה ןהיבשותמ לילכ ונקורתה
 הָוחא ,הבריק יסחי הב םימיי תמ הז םעו ,הליהק הווהמ הניא קסנימב תידוהיה היסולכואה
 .והער ןיבל שיא ןיב רשק - 4יל תונמדזה לכבו הז תא הז ריכהל ודמל םידוהי .תידדה הרזעו
 םיבר .םיטנדוטס וא ההובג הלכשה-ילעב םה ,ידוהיה רעונהמ דחוימבו ,םידוהיהמ רכינ קלח
 ספטל םהמ ענמנ םתודהי ללגב ךא ,םיינוריע תודסומבו םילעפמב חתפַמ-תודמע וספת םהמ
 םילוחה-יתבבו םילעפמב .תוקלחמ ילהנמ ןוגכ ,תּויְנשמ תורשמב וקפתסה םהו ,הגסיפל
 תורשמל ועיגהש םג ויה .םינטפשמו םירומ ,םיסדנהמ ,םיאפורכ ושמיש ריעה לש םיברה
 דויצו היזיבלטו וידאר ירישכמל לודג לעפמ לש ולהנמ היהש ץיִבְליִדּוי ןוגכ ,רתוי תוהובג
 .שילש טעמכ הָויה םהיניב םידוהיה זוחאו ,םידבוע יפלא קיסעה לעפמה .ינורטקלא יאבצ
 הירוטסיהב החמתה קסנימ תטיסרבינואמ ץישפיל רוסיפורפה :ימידקאה םוחתהמ המגודו
 .םידוהיה תמחלמ תודלות לע רפס בתכו הקיתע
 .ןטקו ךלה םקלח ךא ,םיתוריש ישנאו םילעופ םג םידוהיה ןיב ויה
 םאתהב ריעה תובוחר לכב ורזפתה אלא ,תודרפנ תונוכשב קסנימב ובשיתה אל םידוהיה
 הְקְבּורָמּוק לש קושה-רוזא :םירוזא ינש ודחיתנ תאז-לכבו .יתלשממה רוידה תאצקהל
 היסולכוא התיה םהבש ,ריעה תא הצוחה 'ץולסיבסה רהנ תוביבסב הקב!'זורוטס לש רוזיאהו
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 .המחלמה ינפל םג "םיידוהי" םירוזא ויה הלא םירוזאש ןייצל שי .תיסחי הפופצ תידוהי
 ,הרשכ הטחשמ ,תסנכה-תיב :קסנימב ולעפ תימשר תידוהי תוליעפ לש םידקומ השולש
 .שידייב תוקהלו םינמא לש תועפוהו
 איהה הביבסב ויהש םיברה תסנכה-יתבמ ןורחא דירש ,הגימְנ בוחרב םדוק ןכַש תסנכה-תיב
 תונש ףוסב .ותרוצב םגו ויתודימב םג בולע היה הז דירשש ןייצל שי .הכפהמה ינפל
 הטילחה תימוקמה תושרה רשאכ ,יטפשמ קבאמל אשונ הז תסנכ-תיב שמיש םישימחה
 ,תסנכה-תיב לש הנבמה עקפוה םנמא םיכורא םייטפשמ םיכילה ירחא .הנבמה תא עיקפהל
 -תיב .הריכחב יפילח הנבמ לבקל ,"הֶקֶטַצנוד"ה ,תיתדה הליהקה תגהנהל ןתינ הז םע דחי ךא
 זכרממ קחורמ ,ריעה לש הרוורפב היה הז ןכשמ .היאקסנאינצ בוחרב ןַּכּוש שדחה תסנכה
 םידוהיה לש םבשומ-םוקממ קוחירה בקע ,בורל .ותביבסב תירוביצ הרובחת אללו ,ריעה
 םיגחב םלוא ,תסנכה-תיבב םיללפתמ ןינמ וליפא טקלתה אל ,הרובחת רדעה תמחמו םייתדה
 ,גחל שיא תואמ המכ לש הז רפסמש ףאו .םייתד-אלו םייתד ,םידוהי תואממ םוקמה הָמָה
 ךכ אל הז ירה ,רתויב טעומ הארנ ,םידוהי ףלא 70-כ הנומה ריע לש דיחיה תסנכה-תיבב
 לע רתי .םיללפתמ ףדועמ ולבס אל תוירצונה תויסנכה םג הבש מ"הירבכ הנידמב רבודמשכ
 ורכשנש םיתב -- "םינָינמ" הרשעכ קסנימב םיגחה תעב ומייקתה ,תסנכה-תיבל ףסונב ,ןכ
 .שיא 100-30 וללפתה םהמ דחא לכבו -- תוליפת תכירעל םידוהי ידידלע
 םע הֶניה ,םיללפתמ ןינמ אלא לוח ימיב וב היה אל השעמלש ףא ,תסנכה-תיב ,רומאכ ךא
 .ידוהי יתד ןחלופ ךרוצל תונוטלשה ידי-לע רָכּומו ימשר דיחי דסומ תאז
 .תימואל תוהדזהל המָב -- ףסונ דיקפתב שמשל תסנכה-תיב ליחתמ 607ה תונש יהלשב
 ידכ תסנכה-תיב רצח לא עיגמ ,תינויצ-תימואל העדות רודח ךא ,תדהמ קוחר ידוהי רעונ
 .ינוליח ותויה ףא לע ,םייתדה וילמס ביבס ומע םעו ותשרומ םע תוהדזהלו דחייתהל
 הטחשמה התיה -- יתד ינחלופ רושימב אוה םג ,תימשר תידוהי תוליעפל ינשה םוקמה
 .הרשכה
 'ר טחושה וב בשי הנש 15 טעמכ ."הקבוראמוק" לש קושה ילושב חנזומו ןטק ףירצ הז היה
 תוידוהי םישנ המכ ושמיש ודילו ,ךוראו רוחש ןקז לעב ,ראות-הפיו קודא ידוהי ,םירפא
 רשבב ושפנ הקשחש ידוהי לכ .הטחשמב וטחשנ תופוע קר ןָּכַש ,תוצונ תטירמב תורגובמ
 וא תלוגנרת הנוק ,קוש-םויו השפוח-םוי היהש ,ןושאר ימיב רקיעב ,קושל ךלוה היה רשכ
 בגאו .טחושה םירפא 'ר לא רַָשיַה םתא ךלוהו ,ודוה-לוגנרת םג ילוא גחה תארקלו ,םיתש
 םינכדעתמ ,םלוע לש ומורבש םיניינעבו אמויד-יניינעב תועד םיפילחמ םג ,רותב הדימע
 .'וכו חספל תוצמ םיפוא הפיא ,גחב ןָינמה םייקתי הפיא :ןוגכ םיילאוטקא םיאשונב
 םא יכ דסומ השעמל וניא קסנימב םיימשרה םיידוהיה תודסומה ללכמ ןורחאהו ישילשה
 ןה ןהיתוינכת לכש ,תוידוהי תוקהל לש םייתונמא םיעפומ ריעב וכרענ הברה םימעפ .עפ1מ
 םינמז םתוא לש םיידוהיה םינקחשה לכ ופתתשה הלאה םיעפומב .שידייה תרהט לע
 .דועו "!הפ ונחנא" הנליומ רעונה תקהל ,ץיבורוה לימא ,לט ידיס ,ץישפיל המחנ :מ"הירבב
 ןודעומה םלואב םיעפומה ומייקתה ,סכודאראפה הברמל .שידייב ,רומאכ ,ויה תועפוהה לכ
 לש רומּוהה שּוח אטבתה ךכב םא עדוי יניא .ָּב"ֶנַקה ןודעומב רמולכ ,יקסני'זר'ָןד םש לע
 בקעמ ירזיבאב דיּוצמו חוקיפל םיאתמ טושפ םלואה היה אמש וא ,"חראמה" ןוגראה
 .םימיאתמ
 ,העפוהה ינפל םיבר םימי וילע רבּוד .ריעב םידוהיה ייחב םישרַמ עוריא היה הזכ עפומ לכ
 םידוהי םלואב םיצבקתמ ויה .עפומה םוי ינפל םיבר םימי םיסיטרכה לכ ורכמנ תחא אלו
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 םידלי םג םיאיבמ ויה םימעפלו ,דחי םג םיריעצו םירגובמ ,תידוהיה היסולכואה תובכש לכמ
 וא גוז-ןב תוארל היה רשפא םשמו הפמ .שידיי ועדי אלש הלאכ םג םיעפומב ורקיב .םינטק
 .הגצהה ידכ ךות םוגרתה תכאלמב שחלב חרוט ןכֶש
 להקב ועמשנ םעפ ידמו ,רבָעה לע קפרתהל הלא םיעפומל ואב םיפוצה ןיבש םירגובמה
 תמועל םיריעצה .םירוענה-ימימ םהל רכומה רחא וא הז ריש עימשהל תושרודה תואירק
 שוחל ןכו ,תרזנוצמו תילירָטס איהשכ וליפא ,תידוהיה תוברתהמ םועטל ידכ ואב תאז
 .ידוהיה ללכה םע תוכייש

 60"ה תונשב קסנימב תינווצה תוליעפה תושדחתה

 םייטָעבש ,תומדקומה םישישה תונשב רבכ קסנימב תינויצ תוליעפ לש םידדוב םייוליג לע
 ורפסב רפיס הילעש ןיבור ילוטאנא תשרפמ דומלל רשפא ,ולגוהו ורסאנ ,םישנא ופדרנ
 ךוניחמ לחה ,ולשמ םינייפאמ לעב היה הרקמ לכ .דועו ,"םימודא םייפגמ ,םימוח םייפגמ"
 םע תפתושמ הָיָהש תובקעב תונויצל תּועדותה ךרד ,ונבל באמ רבועה ישרש ימואל ידוהי
 .תיתימאה תוהזה רחא ,רענכ ,ימצע שופיחל דעו ,הילגהו רסאמ תומוקמב םינויצ
 .קסנימב תינויצ העונת לש התושבגתה ךילהתב הנפמ-תדוקנ התיה םימיה-תשש תמחלמב
 יומיד -- שּולשלחהו ןדחפה ידוהיה לש יומידה ץותינ םע הואג ואלֶמ םידוהיה תובבל
 לש ימצעה יומידה לע ףא ביִעָה הזה יומידה לָצו ,תוצעומה-תירבב ץראה םע ברקב חווְרש
 יבמופב ךכב תואגתהל וליחתה םיברו ,דבוכמ רבדל זאמ ךפה ידוהי תויהל .םמצע םידוהיה
 רצי הז לכ .ידוהיה רעונה תא דחוימב ןייפיא הז חור-ךלה .םירחא םידוהי תרבחל רחשלּו
 ושפיחש קסנימב םיינויצ םיליעפ גוח תּורצְניהלו תינויצה העונתה תושדחתהל החונ הריווא
 .תיתילכת תינויצ תוליעפל ךרד
 ,ל"שר לארשי ,יקצינטי'ז קחצי :רָעַצִמ התיה 1967 תנש יהלשב הז גוח לש ותישאר
 ,ןילטייצ ןרהא ,ןילוקיפ .ו ,ןידרוג סקילפ וילא םיפרטצמ רצק ןמז ךות ךא .ןיבור ילוטאנא
 .םירחאו ןיול תחפשמ ,סילְר הזור ,דנלרּוק יכדרמ
 תרזעב רצונ הז רשק .הגיר ינויצ םע קודה רשק תמקה התיה הטקננש הנושארה הלועפה
 ,יקצינטי'ז תחפשמ םע דחיב ריביסב התולג תונש תא התליבש הגירמ ץיבלקני תחפשמ
 ידוהיה רעונה םע םירשק רשקו ,הטיסרבינואב דמלש יאגיר טנדוטס ,ךאלאו ילא תרזעבו
 ריכהש ןיבור ילוטאנא לש ותרזעב ,הבקסומ ינויצ םע םג רשקה הֶוטנ רתוי רחואמ .קסנימב
 םקודיהו םחופיט .הנחמב ותייהשו ורסאמ תפוקתב הבקסומ לש םיינויצה םיליעפהמ םיבר
 םימי םתואב התיה הגיר .קסנימ לש ינויצה גוחה יבגל תובישח-יבר ויה הלא םירשק לש
 םלוצמו ספדומ רמוח לבקל היה רשפא םשמ .מ"הירבב רתויב ןגרואמה ינויצה זכרמה
 זכרמה התיה ,תאז תמועל ,הבקסומ .הלועפ תוטיש דומללו תיסחי תולודג תויומכב
 ורקיב ןכ .םייברעמה תרושקתה יגיצנ לש םבשומ"םוקמ הבו ,מ"הירב לש ימואלניבה
 יאקסנימה גוחל רשפיא הבקסומ לש ינויצה גוחה םע רשקה .םיבר םידוהי םיריית הבקסומב
 תא םגו וטקננש האחמה תולועפ לע ,קסנימב השענה לע עדימ ברעמלו לארשיל ריבעהל
 לש תוגירח תולועפ ינפמ חוטיב-תדועת ןיָעמ םהה םימיב הָוניהש רבד ,םיליעפה תומש

 .ב"גקה
 .בוינישיקו דארגנינל ,הנליו לש םיינויצה םיגוחה םע םג םירשק ורשקנ רחואמ רתוי

 השולשב לעפ ,תיטיבוסה היסורב םירחא תומוקמב םיגוח ומכ ,קסנימ לש ינויצה גוחה

 לשו תירבעה הפשה לש הצפהו דומיל .ב ;הצרא הילע ןעמל קבאמ .א :םיירקיע םימוחת
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 .תוצעומה-תירב יבחרב םיינויצ םיגוח םע םירשק תריציו גוחה תבחרה .ג ;לארשי תוברת
 ךרענ 1969 ףרוחב .תובישח ילעב םיעוריא המכ דוע ןייצל ינוצרב םייצראה םירשקה םוחתב
 ץיקב .יקצינטי'ז קחצי היה סנכב קסנימ לש הגיצנ .יאשח יצרא-לכ ינויצ סנכ דארגנינלב
 קסניממ .תוצעומה-תירב יבחר לכמ ינויצ רעונ לש ץיק-הנחמ םייקתהל היה רומא 0
 דעונ הנחמה .הרול םשב הרוחבו ל"שר לארשי ,הפי דינואיל :םיפתתשמ השולש ואצי
 רדנסכלא םע ונשגפנ ,בוינישיקל ונעיגהב ךא ,היבדלומב רטסינד רהנה תדג לע םייקתהל
 בוינישיק לע רבעש ונל עדונ ויפמו ,הנחמב ונתופתתשה תא ונמאית ותועצמאבש ,ןירפלה
 -טפשמב וטפשנ ,רתוי רחואמ רצענש ומצע ןירפלה םכותבו ,םירוצעה בור .םירצעמ לג
 ףוח לא רתלואמ חרואב הנחמה םוקמ קתעוה ךכ בקע .ינשה דארגנינלדטפשמבו בוינישיק
 הנחמה יפתתשמ תשולש לכ ורקחנ הנש התוא ףרוחב .הסידוא תוביבסב ,רוחשה םיה
 .טפשמל ודמעוה אל ךא ,קסנימב ב"גק לש ידוהיה רודמה ידי-לע םייאקסנימה
 ,הגיר ,דארגנינל ,הבקסומ תוליהק םע ףוצר רשק םיּוקו םיידדה םירוקיב וכרענ ךכל ףסונ
 .הנליו ,בוינישיק
 טלובה ."םיסייגמ" גוחה ךותמ ולע ךכו ידוהיה רעונה ברימל עיגהל התיה הלודגה ונתפיאש
 וז הניחבמ עדונ קסנימב תידוהיה הליהקה ברקב םיפְנעה וירָשקל .'ץּולק קיִלַא היה םהיניב
 .דנלרּוק יכדרמו יקסנַשלוא םוחנ ,ןידרוג סקילפ ,ןילטייצ ןרהא הזה םוחתב ולעפ ןכ .בר ךרע
 .רתוי תורחואמ םינשב וירפ תא אשנ הזה קבאמהו ,ידוהי לכ לש ושפנ לע קבאמ היה
 םיכרדב ונידיל עיגהו טעומ דומילה-רמוח היה לארשי תוברתו תירבעה הפשה תצפה םוחתב
 ספדוהו םלוצ הז רמוח .תוילאגיל-יתלב םא ,לארשימ ראוד יחולשמב ,תוילאגיל םא ,תונוש
 תומוקמל גואדל םג ונייה םיבייח .ידוהיה רעונה ןיב ץפוהו תושפנ תנכס ךות ,תרתחמ יאנתב
 .שופיח לש הרקמב רותסמ
 יבתפמ םיקרפ ,לארשי תודלותב םיקרפ םג רמוחה ללכ ,תירבע דומילל תוארקמל ףסונב
 סירוי ןואיל לש ורפסמ םוגרת יעטק ,ןמכייא טפשמב רנזואה ןועדג לש ומואנ ,יקסניטוב'ז
 יתדמיל ןושארה גוחב .תירבעה הפשה דומילל םיגוח קסנימב וכרענ ןכ .דועו ,"סודוסכָא"
 םיגחל בל-תמושת ונדחיי ןכ .םירחאו קיִלֶרוג ,ןילטייצ םירומכ ופרטצה ךכ-רחא ,יכונא
 בורש תורמל ,תוהדזהו הנגפה השעמכ ,תסנכה-תיבב םיגחב רקבל ונייה םיגהונ .םיידוהיה
 םיתבה דחאב םיסנכתמ ונייה ןכ-ירחא .ללפתהל עדי אל ףאו ,ינוליח היה רעונה לש ובור
 תויוסנכתהה וכרענ םימעפלו םישנא תורשע ופתתשה וללה תוגיגחב .םע בורב םיגגוחו
 ירוטסיהה עקרה לע האצרה הגיגחל םידקהל היה לבוקמ .תינמז-וב דחא םוקממ רתויב
 ,שידייב םיריש וא ,םיירבע םיריש םירש ונייה עוריאה ךלהמב .גחּומה דעומה לש ימואלהו
 לע ונחכוותה ,םיילארשי םיטילקת ּונָניִנ ,ימואל-ינויצ ןכות ילעב תיסורב םיריש וליפא וא
 םהל וזש ,םישדח םישנא םג הלא םיעוריאב וחכנ דימת טעמכ .תונויצהו ידוהיה םעה תויעב
 .תונויצל "תושפנ תיישע"ל יתרבחה עוריאה לצונ ךכו ,תונויצה םלוע םע הנושאר השיגפ
 .תססותו הריעצ הרבח םישישה תונש ףוס לש קסנימב ינויצה גוחה היה וללכב
 :תופשה לכב םיריש םיבתכנ .קסנימ תליהקב תירוקמה הריציה תחרופ םג הפוקת התואב
 -תירבב תימשיטנאה תואיצמה תא םיפקשמה םייריטאס םיריש ,שידייו תיסור ,תירבע
 -הפמ ורבעוה הלא םיריש .ןויצל םיעוגעג ירישו לארשי תנידמ םע תוהדזה יריש ,תוצעומה
 םג םירחאמ רתוי םסרפתנש ,דחא ריש .מ"הירב לש תוידוהיה תוליהקה לכב וצופנו ןזואל
 .1969 תנשב יִדי-לע בתכנ ,"ןבֶלו לּוחָּכ" רישה אוה ,הל הצוחמ םגו מ"הירבב
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 הצרא הילעה לע קבאמה
 םיליחתמ מ"הירב ירעש .הילעה לע קבאמה איה תינויצה תוליעפה לש תרתוכה-תלוג
 תולעל םישקבמה מ"הירב ידוהי בור לש םבצמ םרב ,1968-1969 תנשמ רצ קדסכ חתפיהל
 ילוטאנא הצרא קסניממ אצוי 1969 תנשב .קסנימב םג ררוש המוד בצמ .םוגע ונדוע הצרא
 קסנימ ידוהי תיברמ ךא .ןייטשרוב ר"ד תחפשמ קסנימ תא תאצוי 1970 תנשב וירחא ,ןיבור
 ,יקסבלימ ,דנלרּוק ,סילְר ,ראלקס ,ל"שר ,יקצינטי'ז תוחפשמ :לארשיל תולעל םישקבמה
 דצמ בוריסב םילקתנ םירחא םיברו ,ר'צישסבוא ,יקסנשלוא ,ןיול ,ןיקרש ,רלָג ,ןילטייצ
 .הוקת-רסח הארנ ףא אוה םימי םתוא לש הריואבו ,שקיע קבאמ םילהנמ םה .תונוטלשה
 םידחא לע .םהידומיל-םוקממ םישרוגמ וא םתדובע-םוקמ תא םידבאמ םישקבמהמ םידחא
 לחָה ,תורוצ-בר אוה קבאמה .םישאיתמ םניא םה ךא .םודאה אבצל סויג תנכס תמייאמ
 תואכרעה לכל שגומ רוערעה .תונוטלשהמ לבקתנש בוריסה לע םירוערעו תוימשר תושקבב
 רתויב ההובגה האכרעב בוריסה תלבק ירחא .מ"הירב אישנו מ"הירב תלשממ שארל דע
 לש ןוילעה טיבוסל האחמ יקרבמ םיחלשנ .הלילח רזוח ךילהתהו ,השדח השקב תשגומ
 תונפומו הרזעל תוארוקה תומוצע לע םימתוח םיברוסמה .מ"הירב תלשממלו מ"הירב
 ךות השענ הז לכ .ברעמל תוחרבומ ולאה תומוצעהו ,ברעמה תולשממלו לארשי תלשממל
 םישנאה תא תפפוא ,רתויב םישולק םייוכיסהש םאו .תולעל םישקבמה לכ ןיב קודה םואית
 יתלבה תא ללוחל וחילצי ןכא רבד לש ופוסבש תיחישמ תוימיטפוא ןימו ץק ןיא תונשקע
 .ןמואי
 תמוח תא רובשל ןויסנב ןורחאה ץמאמה ינפל אל ךא ,בֶרְקו ךלוה רורחשה םוי םנמאו
 .בוריסה
 האחמ-תלועפ עצבל ,הילעה-יברוסמ תוחפשמ רשע לכ ,ונטלחה 1971 ראורבפ שדוחב
 -היסור לש םינפה-דרשמב תֶבְש-תתיבש ןגראל טלחוה .ימואלניב ירוביצ דה ררועתש
 לע העדוהה .תושעל ונילע המ ונעדי ונלוכ ,תקדקודמ הרוצב ןכּוהו ןנכּות עצבמה .הנבלה
 .םייברעמה תרושקתה יגיצנל ,הבקסומב ונירשק תועצמאב דעומ דועב הרסמנ הלועפה
 .ונתונימא תא דבאל ילבמ ,הגיסנ תורשפא לכ ,השעמל ,ונתאמ הענמ םג תמדקומה העדוהה
 לש תוצובקב ,תבָשה-תתיבש יפתתשמ לכ וסנכתנ רקובב 11 העשל ךומס .עיגה הלועפה םוי
 11 העשה ינפל רפסמ תוקד .םינפה-דרשמ ןינבל םיכומסה םינוש תומוקמב ,םישנא 2
 קוידב 11 העשב .ןינבל ףיקזה לש ודשח תא ררועל אלש ידכ ,דחא-דחא ןנתסהל ונלחתה
 ,וניתושירד לכ וטרופ הבו דעומ דועבמ הנכוהש המוצע ונאצוה .םינפב םיסנוכמ ונלוכ ונייה
 לקתנש הנושארה םעפה ול התיה וזש הארנכ .םהדנ רטושה .ןרות ןיצקל התוא ונשגהו
 .הז גוסמ הלועפב
 -בחר הנתמה-רדחל ונלוכ ונָמזוה ,העש יצחכ הכשמנש םירטוז םיניצק לש תוצצורתה ירחא
 .םינפה-דרשמ לש הלהנמה ףגא דקפמכ ומצע גיצהש לנולוק תגרדב ןיצק עיגה םשל .םיידי
 ברסל ,םעונ-יכרדב ענכשלו םייאל ןיפילחל ןיצקה הסינ ובש ךשוממ םירבדו-ןיד ליחתה
 וליאכ ,ונתאמ קלחל ונוּוכש םיזמר ידי-לע הצובקה תא גלָפל תוסנל תינמז-ובו טלחומ ןפואב
 .רתיה םע ףתושמב ולעפי אלש דבלבו ,רתוי םיבוט מ"הירב תא תאצל םהייוכיס
 .םידכולמו םינתיא ונראשנ .ליעוה אל רבד ךא
 וליפא לבקל םינכומו ,קוח-ירמוש םייטיבוס םיחרזא ונאש ונעט :הטושפ התיה ונתשירד
 קוחה לע ססבתי הז בוריסש דבלבו ,ץראל תולעלו מ"הירב תא תאצל ונתשקבל בוריס
 דצמ .םיענ אל בצמב תונוטלשה תא ונדמעה ךכב .םימיאתמה קוחה יפיעסב קמוניו יטיבוסה
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 הקוחהש ונעדי ינש דצמו ,קוח יריפמבכ השק דיב ונב לפטל הלתמא םוש םהל ונָמנ אל דחא
 .תישפָח הריגהל תוכז חרזא לכל החיטבמ ןכא תיטיבוסה
 ,ןינבה תא בוזעל אלש השוחנה ונתדמע חכונו רתויו םייתעשכ ךשמנש חוכיו ירחא ,ףוסבל
 וא :םיתשהמ תחא לכה ולבקי םימי הרשע ךותבש בייחתה לנולוקה :הרשפ לע םכסוה
 -תתיבש תא ונמייס הזב .ונתשירדל םאתהב הקוחה יפ-לע קמונמ בוריס וא האיצי-רתיה
 .תבָשה
 תנייפאמה החמשבו בר םעב יגיגח ברע ךרענ ונתיבב .םירופה גח לח ךכ-רחא רפסמ םימי
 -- תוחפשמ שולשלש ררבתנ זאו .םיחכונ ויה התיבשה יפתתשמ לכ .םירופה גח תא
 -דרשמב תרחמל בצייתהל ןהילעש ועידוהו םינפה-דרשממ ורשקתה ,סילְרו ןיול ,יקסבלימ
 ןויסנ ינפב ונדמע בוש .דבל אובל ןהל רמאנ ןכ .האיצי-רתיה תלבקב רבודמ הארנכו ,םינפה
 םינמזומה ןיב וללכנ אלש הלא לכ .רתוי הברה השק בצמה היה םעפה ךא ,ונתוא גלפל
 תוחפשמה שולש לע ץחלכ רבדה שרפתי אמש ,הדמע עיבהל וששח םינפה-דרשמל
 ךשוממה ףתושמה קבאמה ךא .האיצי-רתיה תלבקל םיבוטה םייוכיסה תולעב תורשואמה
 אלל ועידוה סילְרו יקסבלימ ,ןיול -- תוחפשמה שולש לכ .ששח לכל רבָעמ ונתוא דכיל
 ןהייוכיסב עוגפל לולע רבדהש ףא ,ונלוכ םע הצובקב לועפל ךישמהל ןתעדבש סוסיה
 .האיציה-רתיה תלבקל

 וינפ ףיעזה קיתוה לנולוקה .םינפה-דרשמב ,הלוכ הצובקה לכ ,רקובב תרחמל ונעפוה ךכו
 -רתיה תלבק לע ןהל עידוהו ודרשמ לא תוחפשמה שולש תא ןימזה אוה .ונלוכ תא הארשכ
 םיכוזה לבא .הצובקה ישנא ראש םע הלועפה ףותיש לע ןהב ףזנ הז םע ךא ,האיצי
 ונעט אלא ,דרשמל תוחפשמה לכ תא ואיבהש לע ולצנתה אלש דבלב וז אל םירשואמה
 ןימזהו ןיצקה רתיו המ םושמ .תּואדו יאב תוחפשמה ראש תא רסָיל קדוצ הז ןיאש ףקותב
 טרפ ,ןלוכ .תחמשמה הרושבה תא ןהל רשיבו ,תחא-תחא ,המינפ תוחפשמה רתי תא
 ינוחטב קומינ אבוה ראלקס תחפשמ יבגל .מ"הירב תא בוזעל םיאשר ,ראלקס תחפשמל
 רפסמ םישדוח תאצל התשרוה וז החפשמ םגש ןייצל ילע .המואמ ןועטל ונלוכי אל ודגנש
 .ןכמ רחאל
 לכ .רהמ הכ םשגתי ןכאש בושחל ונזעה אלש םולחה םשגתה .לובג העדי אל ונתחמש
 ךכמ גאדוה אל שיא .ויה אלכ ודמגתה ונינפל ודמע דועש םייטארקורויבה םילושכמה
 ,םינש תורשע לש םייח בוזעל םימי הרשע ךות .מ"הירב תא בוזעל םימי 10 קר ונל ונתינש
 .תאצלו םיטעמה ונילטלטימ תא זוראל ,לכה בוזעל
 .תיבה תותלד .םירבחו םיריקי ,םיבורקמ הדירפ לש הפוצר תכסמל וכפה הלא םימי תרשע
 הבורק השיגפל הָוקת עיבהלו החלצה ונל לחאל ואב םדוק ונרכה אלש םישנא .ורגסנ אל
 .לארשי-ץראב
 םיעסונ ונחנא ,היסור ,םולש .הבקסומל תבכרה לע םילוע .םולחב ומכ םיפלוח םימי הרשע
 ! התיבה
 ןיב לארשיל ולעו וניתובקעב וכלה קסנימ ידוהי לש תובר תואמו ,רכסה ץרפנ ונתאיצי םע
 .לילכ טעמכ קספנו לדלדינ הילעה םרזש דע ,1976-1971 םינשה
 שודיחל הכזנ םימיה ןמ םויבו ,60-ה תונשב ליחתהש ךילהתה ךשמיי קפס לש לצ אלל ךא
 .קסניממ הילעה
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 לע והשמ
 קסנימ יאצוי ןוגרא
 לארשיב היתונבו

 קסנימב ןורכז-תבצמ

 םידוהי םיפלא תשמחל

 .ררוצה ידימ ופסינש

 וז הבצמ דיל

 קסנימ ידוהי םיסנכתמ

 הנשב הנש ידמ

 ראוניב 9-ב

 .ןורבז סקטל

 יאצוי ןוגרא יעצבמב תרתוכה-תלּוג ילוא אוהש רפס ,"םאו ריע קסנימ" רפסה לש הז ינש ךרכב
 ינששכ ,הנָה דעו זאמ ןוגראה לש ולעָפל בחרנ םוקמ דחיל היה יואר ,לארשיב היתונבו קסנימ
 אעייתסיא אל ,ונרעצל !בזכנ אלש ולמע לע שחּומב םידיעמ ,םהידומע םייתאמו ףלא לע ,םיכרכה
 תכסמ תא רוקסל ולכיש ,וינמאנו ויליעפמ םיברו ,ןיריבז קחציו ןודרוג הדוהי ,ןוגראה יריכזמ !אתלימ
 ,ידרשמ ןונגנמ לש עויס אלל ,תובדנתהב ולעפש רחאמ .םמלועל וכלה ,ישיא עדי ךמס לע תולועפה
 ירבח .ןוגראה תולועפ לש האלמ הנומת תתל היה יושעש רדּוסמ ןויכרא םג םהירחא וריתוה אל
 דימעה ,םייתנשה ויסוניכ תיברמב חתופה םג היהש ,ןוגראה יליעפ יקיתומ ,(בוקנימ ןמטוג) ןמ ןושרג
 והשמ תולעהל הסנמ ינא ויפ-לעו ,קסנימ יאצוי ןוגראב ןגועמה ישיאה ונויכראב קלחה תא יתושרל
 .ויתולועפו ןוגראה לע

 םג וכרענ םישולשהו םירשעה תונשמ היתונבו קסניממ םילועה יקיתו לש םישגפמש חינהל שי
 עסמל ףסונב ,1944-1941 םינשב םיצאנה ידיב קסנימ תליהק לש הנברוח ךא ,ןוגראה תמקה ינפל
 תמקה תא םוזיל תאש רתיב קסנימ יאצוי תא וצירמה -- יטיבוסה ןוטלשה תפוקתב ינחורה דָמשה
 .ןוגראה

 .1955 ראוניב 27-ב התביבסו קסנימ יאצוי לש הרכזא-סוניכ לע דמלמ ןושארה דעותמה ךמסמה
 טרופמה יפל .האושבו רבָעב קסנימ תליהק לע םיכמסמו תונומת תכורעת הנכוה סוייכה תארקל
 ,אניבור הנח ,ןייטשרק רשא ברה ,יאכז דוד ,רזש ןמלז סוניכב ףתתשהל ודמע ,תמזויה הדעוה תנמזהב
 ןיא" :ראשה ןיב (ןמ ןושרג) בוקנימ ןמטוג רמא ולש החיתפה ירבדב .דועו (ץיבוקציא) יולה םחנמ
 !תובבל-דוריפ םשל דחוימ ללוכ םיקהל וא םימייקה לע טפאשנאמסדנאל דוע ףיסוהל םיאב ונא
 הדוהי רביד סוניכ ותואב ."םלעָפלּו האושב ופסינש וניחאל רככת רינ דבאי לבל הדרחה ונתוא תדכלמ
 .הז ןושאר סוניכל םדקש רבָצ היה ןכאש םידָמל ונא הז חוסינמ ."אבהלו רבעב ןוגראה לע" ןודרוג
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 ב"ויכו די-יבתכ ,תורכזמ ,תונומת ףוסיא :ןוגראה לש תומישמה ירקיע וותוה הז ןושאר סנכב רבכ
 האושב םיפסנה רכזל תויתנש תורכזא ,הביבסהו קסנימב ולעפש םישיאו תודסומ ,תוערואמ לע
 םישדח םילוע םע תושיגפ ,קסנימ-רפס הנושארו-שארבו ,םינוש החצנה-ילעפמ ,ץראב םירדענהו
 .דועו ,קסניממ

 םהיפתתשמ להקו םהינגראמ תווָצש ,םייתנשה הרכזאה-יסוניכ וכרענ ,הנש-הנש ,זאמ ןכאו
 רבכש הלא לע םיפסונ תומש םיבלתשַמ םיסוניכה תוינכתב .הנשל הנשמ עבטה ךרדב ךלוהו-הנתשמ
 האל ,ןהכ דוד ,יבכמ הימחנ ,ןשוש-ןבא המלש ,שטוילק השמ ,ןיכלמ .ב .ד םיאקסנימה ןוגכ ,ורכזנ
 ןכו ,גרובזניג בד ,ןשוש-ןבא םהרבא ,ןיריבז קחצי ,בוטיר לארשי ,ןיצלוד הירא ,םר הירא ,ןמלרפ
 הדוהי ר"ד ,ןמרקוצ קחצי ,יקסניגרצק 'בג ,טסו ןימינב ,יקצ'זרובד .מ ר"ד :םיאקסנימ םניאש םישיא
 ,יקסבודיל רזעילא :םינזיטרפו וטיגה ילוצינ ,םישדחה םילועה לש םתופתתשה הלדג ןכ .דועו ,יקצולס
 ,םיובשריק הנח ,ןייטשנירג בקעי ,קי'צנבור-ןמרבייא דבכוי ,יקסרקוט (היטק) םירמ ,יקסנילימח הביר
 .דועו דועו ,יקסנשלוא םוחנ ,הפי גילֶז ,ןיסלט המאיז ,ןירוז םולש ,םייהטרו לוטנא ,ןייטשנירג הלב

 םיינוגרא םינינעב רקיעב םינד ,םייתנשה םיסוניכל תונמזהל בור יפ-לע םיפרוצמה ,ןוגראה ירזוח
 הבחרהב בתכנ קסנימ-רפס תשרפ לע .קסנימ-רפס ספות ןהב ןושאר םוקמש ,תונוש החצנה תוינכתבו
 ןייצנ תאז תמועל .ףיסוהל םוקמ ןיאו ,ןושארה ךרכה ילושבש המישרב הלאה םירוטה בתוכ ידי-לע
 .תופסונ תולועפ המכ ןאכ

 ,ביבא-לתב ל"קקה תיבב ךרענ (ץיבוקציא) יולה םחנמ קסנימ-שיא לש ותריטפל םישולש תאלמב
 השמ ר"ד הז ברעב ועיפוה קסנימ ישנאמ .םיפתתשמ בר הרכזא-ברע ,ד"כשת רייאב 'ט םויב
 ,ו"לשת רייאב ד"כב ,םינש 12 ץקמו .ןמלרפ האל ,ןהכ דוד ,(ןמרקוצ) םעוניבא לאומש ,שטוילק
 הילעה-ליעפו םחולה לש רכְנב ותומל םישולשב הרכזא ברע ביבא-לתב תירב-ינב םלואב ךרענ
 ןיבו .ץיבודיוד םיפי לנולוקה ,לארשי-ץראל תולעל ושפנ-תאשמ םישגהל הכז אלש קסנימב
 .יקסנשלוא םוחנ לנולוקה ,קסנימ-שיא ,ץיבודיוד לש ורבח -- םידיפסמה

 ינפ תלבקל תושיגפ וכרענ ,טרפב קסניממו ,תוצעומה-תירבמ 70-ה תונשב הילעה תושדחתה םע
 ,ןיצלוד הירא ,תונכוסה רבזג ,קסנימ-שיא תופתתשהב ,11.11.71 םויב השיגפב .םישדחה םילועה
 םירמ ,ןירוז םולש ,לגס ,הפי גילז ,ןידרוג ,ןיול ידקרא ,גרבדלוג ואיל ,ןמ ןושרג םהירבד ועימשה
 ותוחכונב דביכ ,תימלועה תינויצה תורדתסהה ר"ויל היהשכ םג ,ןיצלוד הירא רמ .ןהכ דודו יקסרקוט
 .ןוגראה יסוניכמ םידחא ותופתתשהבו

 תצובקב ךרענ ינויב 29-ב .קסנימ תליהק תא לאערזי-קמעב עבג תצובק הצמיא ןוגראה דעו תַמזָיב
 .םשור-ריתעו םיפתתשמ-בר םילוע סנכ עבג

 תורדתסהה לש תוברתה-תיבב 22.6.69-ב ךרענש "היסורוליב תודהי ברע" תא םג ןייצל יואר
 הדוהי ר"ד וב ופתתשהו ןהכ דוד החניהו חתפ ותואש ,קרוידוינב קסנימ יאצוי דוגיא ש"ע ,ןג-תמרב
 .קסנימ תליהק לע תפלאמ םימולצת תכורעת םג החתפנ הז ברעב .םייהטרו לוטנאו יקצולס

 ואיל ןוגראה ר"וי לש ומש לע םידסח-תולימג תפוק 1972-ב המקוה םיקקזנ םישדח םילוע תרזעל
 ןתמב הלפיט תדחוימ הדעו .ןושארה םוכסה תא המרת ,גרבדלוג הזילע ,ותנמלא .ל"ז גרבדלוג
 .םיקקזנל תואוולהה

 לואש-תירקב ןימלעה-תיבב קסנימ ישודק רכזל הבצמ תמקה לש ןויערה תא םג הגה גרבדלוג ואיל
 םצמאמ תוכזבו .ףסכ םוכס ותחפשמ המרת ךכל ףא .ותלאשמ תא םישגהל קיפסה אל ךא ,ביבא-לתב
 .היהו רבדה םק ,ןשוש-ןבא םהרבאו גרובזניג בד דוחיב ,םירבח לש ינשקעה

 יעוריא סכט ביבא-לתב לואש-תירקב ןימלעה-תיבב ךרענ ,31.3.1976 ,ו"לשת 'ב רדאב ט"כ םויב
 .קסנימב םיחאה ירבקמ הלעוהש םישודקה רפא תלבוהב .הביבסהו קסנימ תליהקל יתנשה ןורכזה-םוי
 ,ןמ ןושרג ,יקסנשלוא םוחנ ,יבכמ הימחנ ,ןשוש-ןבא םהרבא ,גרובזניג בד ופתתשה ויוסיכו ותנמטה
 יקרפ ,ץיבוצק-סילכמ הזילעו גרבדלוג הזילע ידיב הבצמה יוליג ירחא .ןייטשנירג בקעי ,ןיריבז קחצי
 ,לקנרפ הידידי ופי-ביבא-לתל ישארה ברה ,ןמ ןושרג ידי-לע דפסה ירבד ורמאנ ,יללכ שידקו םיליהת
 .טסילבמיצ םייח ברהו הירנ .צ .מ ברה ,ןיצלוד הירא



 +7 קסנימ-יאצוי ןוגרא לע והשמ

 ןורכזה תבצמ דיל

 :זיתונבו קסנימ ישודקל
 ביבא-לתב ןימלעה-תיבב
 גרובזניג בד :ןימימ
 ןמ ןושרג :לאמשמ

 .ביבא-לתב יקסבוחינרשט ש"ע רפוסה-תיבב תיתנשה הרכזאה סנכל להקה עסוה סכטה םות םע
 ןורכזה תבצמ דיל -- יתנשה הרכזאה סנכל םיאבה קסנימ יאצויל תודענתה םוקמ דוע ףסונ זאמ

 .לואש-תירקב ןימלעה-תיבב קסנימ ישודקל
 לש םרכז םע לואש-תירקב דָעלגה דיל יתנשה תודחיתהה סכטב ,16.3.82 ,ב"משת רדאב א"כב

 יאצוי דוגיא ש"ע תורדתסהה לש תוברתה-תיבב ,ןג-תמרב הרכזאה-סנכל םדְקש ,קסנימ ישודק
 םשו די ,ודיל םיסנוכמ ונאש ,הז דָעלג שמָשי" ,ראשה ןיב ,ןמ ןושרג רמא ,קרוי"וינב קסנימ
 ."םרכז חכשיי אלש ונתדרָחל למסו תואו ,ונישודקל

 תא םג שמָמלו םיצמאמה לכ תא תושעל טלחוה ,סכטה רחאל תוצעיתהב ,דמעמ ותואב ,ןכאו
 .ירפ ואשנש םיצמאמ -- "םאו ריע קסנימ" רפסה לש ינשה ךרכה תאצוה

 יפד ןיב רומג ליז -- ךדיאו .ויתולועפו קסנימ יאצוי ןוגרא לע חרכהב-תפרפרמה ונתריקס המת
 .רפסה

 טירפ
 ןורכזה-תבצממ
 תליהק ישודקל
 היתונבו קסנימ
 ןימלעה-תיבב
 לואש-תירקב
 ביבא לתב



 םישיא ירכז

 הפוקתב ןגועמ םלַעָפ רקיעו ,םייחב דוע םניאש קסנימ ישיא לש םרכז תא הז רודמב דוקפל ונלדתשה

 ,םּומְרג םיאנתהו ןמזהש םימעטמ רקיעב ,האלמ םידקפנה םישנאה תמישר ןיאש יאדו .1917 רחאלש
 לע רשאו האושב ופסינש קסנימ ינב תובבר תא הז רודמב ןייצל ונתלוכיב היה אלש רמול ךירצ ןיאו
 .רפסב תואבומה האושהמ תויודעב רפוסמ םהמ םידחא
 ,הנברוח רוחשלו הרָבע תראפתל ,קסנימ תליהקל ןורכז-תבצמ תניחב םה םלוכ רפסה יפד לכ םג אלהו
 לש התושדחתה תישאר ימעפל טעמ-הרושב םתצקמב הנּופצ םג אמשו .דחי םג ירמחהו ינחורה
 .תדלומה תמדא לע קסנימ תליהק

 (ןייטשנזור) ןשוש-ןבא יבצ

 ויבאל ,(1898) ח"נרת תנשב ,קסנימב דלונ

 ומאלו ןייטשנזור דוד-םייח רפוסהו הרומה

 ילאיר רפס-תיב רמג .לקניפ םולש 'ר תב הקשור
 בוקרחב הטיסרבינואב 1921 דע דמלו קסנימב
 .וז ריעב הלכלכ-יעדמל טוטיטסניאבו

 הליחת ,תינויצה העונתב וירוענמ ליעפ היה

 כ"חאו קסנימ ותדלומ ריעב רעונ-תודוגאב
 "רבחה" םינויצה םיטנדוטסה |תורדתסהב
 ףרטצה ,היסורב הכפהמה םע ,1917-ב .בוקרחב

 ,העונתה תודסומב ליעפ היה ."ןויצ-יריעצ"ל
 דרע" הנותעב ינויע יפוא ילעב םירמאמ םסריפ
 תשדקומ תיסורב תרבוח ןכו ,"טייברא ןוא
 .העונתה תולאשל

 תא ,םידחא םירבח תרזעב ,ןיכה 1920"ב

 ,"ןויצ-יריעצ" לש תיסור-לכה תישילשה הדיעוה
 -תינוצ הגלפמ לעכ ס"צ לע הזירכהש
 יתשב הדיעוב הצרמה היה .תיטסילאיצוס
 הגלפמה לש יגולואידיאה סיסבה :דוסי-תולאש

 .הגלפמה זכרמל רחבנו ,הלש יטילופה עצמהו

 סרגנוקל ס"צ תחלשמב היסורמ עסנ 1921"ב
 תמקהב ףתתשה .דאבסלראקב 12-ה ינויצה
 "ןויצ-יריעצ -- ס"צ לש תימלועה תירבה"
 תירבה לש תוריכזמה רבחכ השראווב עקתשהו
 :תיתגלפמה תונותעה יכרועמ היה .תימלועה
 תירבעב ןואטבהו ,"גנויירפַאב" ,שידיאב ןואטבה
 ."דבועה" --

 .היבחרמ תצובקל ךלהו 1926-ב ץראל הלע
 שרדנ רשאכ ,1930 דע דימתה תיאלקח הדובעב
 תוחילשב תאצל תורדתסהה לש לעופה דעוה י"ע

 ."דיתעה" ,"ץולחה" ןותע תכירעל ,השראוול
 לש תימלועה תורדתסהה ריכזמל היה 1932"ב

 תולאשב תורבוח בתכו םירפס ךרע ."ץולחה"
 ."ץולחה"
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 ךא ,תבג תצובקל ךלה 1934-ב ץראל ובושב
 דומעל תורדתסהה י"ע עבתנ המ-ןמז רובעכ
 .לעופה-דעוב "ץולחה"ו הילעה תקלחמ שארב
 תנשמ .םינוש םידיקפתב לעופה"דעוב דבע זאמ
 תרוקבה תדעו זכרמכ ןהיכ ותריטפ דעו 9
 .תורדתסהה לש תיזכרמה

 םירמאמ םסריפ .םיינויצ םיסרגנוקב ףתתשה
 תורבוח בתכ .ץראבו הלוגב העונתה תואצוהב
 ףסאמה תא ךרע .שידייבו תירבעב םירפס ךרעו
 ,שידייב "ץולחה" תיירפס תא ,"תורדתסהה"
 .ב לש םירחבנ םיבתכ ,תורדתסהה ףסאמ ןוגכ
 תורבוח 12 לש הרדיס ךרע ןכו .דועו ןוסלנצכ
 ."ץולחה ןראפ" ,שידייב

 םיקלח השולשב עיפוה "דבוע םע" תאצוהב
 -ץראב םילעופה תעונת תודלותל" :ורפס
 ."לארשי

 ירבחו "קסנימ רפס" ימזוי םע הנמנ 1956-ב
 .רפסה-תדעו תואישנ

 .1968 ינויב 6 ,ח"כשת ןויסב 'יב רטפנ



 םישיא ירכז

 ןמלדייא ףסוי

 ,ןמלדייא ףסוי ונתאמ ךלה 1984 יאמב 29-ב
 םיעבש ןב אוהו ,ץראב ןינבה יסדנהמ ילודגמ
 .ותומב הנומשו

 ליגמ .1906 רבמצדב 25-ב קסנימב דלונ ףסוי
 .רסאנ םגו םיינויצ םינוגראב ליעפ היה ריעצ
 ץוביקה תגולפל ףרטצהו הצרא הלע 1925 תנשב
 דחי ףרטצה הנש רובעכ .הָינבב הקסעש דחואמה
 טלבתה הרהמ דע .רוגי ץוביקל הגולפה ירבח םע
 םירוגמ ינבמ תיינב החלצהב עציבו ונורשכב
 וב ררועתה .דועו הפיכ ,תירדניליצ הכירב ,קשמו
 .תויעוצקמה ויתועידי תא ביחרהלו דומלל ןוצרה
 דמל ץוביקה לש תיללכה הפיסאה תמכסהב
 זאמ .1933 תנשב וידומיל תא םייסו ןוינכטב
 בור תא שידקה אוה .ועוצקמב הפונתב םדקתה
 ףרטצהו ,םינבימ לש ןֶוּוגמ עוציבלו ןונכתל ונמז
 תגרדמ הלע םש .ןוינכטה לש הארוהה לגסל
 .הרוסיפורפל דע טנטסיסא

 לכ ןונכת תא זכיר ,רוגי ץוביק רבח ותויהב
 -ןיעב םיקה .דחואמה-ץוביקה לש םינבמה יגוס
 דחואמה-ץוביקה לש ינכטה דרשמה תא דורח
 ןנכית ,עקרקה לע שדח ץוביק הלע רשאכו
 ,"הנגה"ב ליעפ היה .הדוקנה תינכת תא ורובעב
 המוח" תרגסמב םיצוביק תמקהב ףתתשה
 םינושארה הימיב םיבר םינבימ ןנכית ןכ ."לדגמו
 .ש"עת ,תיאבצה הישעתה לש

 ןנכתל דרשמ דסיי אוה תואבה םינשב
 תמקהלו ןונכתל ונמז בור שידקהו תויצקורטסנוק
 תוחמתה תדימל עיגה אוה הז אשונב .תורוגממ
 ןושארה םוקמב ותוא הדימעהש תימואל-ןיב
 הדלפמו ןיוזמ ןוטבמ ויתורוגממ .ץראב הז םוחתב
 .ןופצל דע עבש-ראבמ ,ץראה ינפ תא תוסכמ
 תוקומע רושקה ,ןנוחמ ןנכתמכ תרצויה ותלועפ
 ידי-לע דעל ורכזיי ,הינוב ךוניחלו ץראה ןינבל
 .וידימלתו וירבח

 סייר .מ 'פורפ
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 רגרב לצרה

 :,קסנימ שיא  ,ינויצה גיהנמה לש ורוכב ונב
 ,ד"סרת באב ט"יב קסנימב דלונ .רגרב קחצי
 תונשב .ילאירה רפסה-תיבב דמל .4
 -יתלבה תוינויצה רעונה תועונתב רבח 1
 1921-ב ."רבחה"ו "ריעצה-רמושה" תוילאגיל
 תטיסרבינואב דמל ,הינמרגל םשמו ןילופל רבע
 הלע .םיטפשמל ר"דכו הלכלכל ךמסוהו הנָאי
 "רבד" תכרעמ רבח היה .1934-ב הצרא
 תסנכה רבחו י"אפמ יגיהנממ ,ותעפוה תישארמ
 ,ב"כשת ח"כב ותריטפ דעו התישארמ המעטמ
2. 

 וסנוכ וילע םירבדו וירמאמ ,וירבדמ תצקמ
 .ו"כשת ,"רבד" תאצוה ,"רגרב לצרה רפס"ב

 רגרב יכדרמ

 ,רגרב לצרה לש ריעצה ויחא ,(סכאמ) יכדרמ
 ןינעל רתויב םירוסמהו םינמאנה דחא היה
 תישארמ .קסנימ רפס לש רואל ותאצוהו ושומימ
 ,1955-ב ,קסנימ יאצוי ןוגרא לש ותוררועתה
 םע רגרב יכדרמ הנמנ ,קסנימ-רפס תאצוה ןויערל
 ,רפסה ןינע ליחתהשכו .םימזויהו םישועה
 ךרועל יכדרמ עייס ,םידיגו רוע םורקל ,1972-ב
 תיסורמ םימוגרתב ,רמוח זוכירב -- ודואמ לכב
 תוארל רגרב יכדרמ הכז ,ןכאו .בוט ןוצר עפשבו
 תאירקל הנענ דימו ,ותעפוהב ןושארה ךרכה תא
 תוינכת .ינשה ךרכל םוגרת ירבדב חורטל ךרועה
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 ךרכה לש ותעפוה םודיקל תושעל ,ובלב הגהש
 ,ז"לשת ןושחב ד"כב ותומ תמחמ ופרטנ ,ינשה
6. 

 הצרא הלע .1906"ב קסנימב דלונ רגרב יכדרמ
 תוסייגתהה תיבגמ" ידבוע םע הנמנ אוה .1935"ב
 דעו 1938-מ לחה "בושיה רפוכ"ו "הלצההו
 םירפס ינש םסריפ .1948 יהלשב תיבגמה לוסיח
 "בושיה רפוכ" :םיסמל ןואיסומה תאצוהב
 "הלצההו תוסייגתהה תיבגמ"ו (1964 ,ה"כשת)
 .(1970 ,ל"שת)

 ןמרטוג לאוי

 .היסורוליבב קסבוטיל-וקוסיוב 1907-ב דלונ
 העונתל ףרטצה תיטיבוסה קסנימב וירוענמ
 1926"ב רסאנ .מ"סואָויב ליעפ היהו תינויצה
 ,דאבאחשאל הלגוהו תינויצ תוליעפ ןוועב
 היסאבש ןאטסינָמקרוטב ,רבעשל קצארוטלופ
 "שוריג"ב ףלחוה ושנועש רחאל .הנוכיתה
 .הצרא 1927-ב הלע לארשי-ץראל

 .ןויצל-ןושארב התיה ץראב הנושארה ותנחת
 יהלשב .הנמדזנש הדובע לכבו םיסדרפב דבע
 םייס .ןוינכטב דומלל ליחתהו הפיחל רבע 8
 .ןינב סדנהמכ 1934-ב וידומיל תא

 1947-ב .ץראב םינוש תומוקמב סדנהמכ דבע
 יסדנהמ תווצ שארב דמעו ןויצל-ןושארל רזח
 דבע הנש םירשעמ הלעמל .םוקמב הנוב-ללוס
 תא בוזעל ץלאנו השק הלחש דע וז הרבחב
 .הדובעה

 .עעורתהל םיער שיא ,בבלנו בוט רבח היה
 הלפיט ,תיאקסנימ איה ףא ,רנטר הרובד ,ותָיער
 .וילח תונש לכ תוריסמב וב

 .1976 רבמטפסב 28 ,ד"לשת ירשתב 'דב רטפנ
 יקסבוקר'ז החמש

 םישיא ירכז

 גרבדלוג ןבואר

 19297-ב הצרא הלע .1908-ב קסנימב דלונ
 ,רסאמ לש םינש ירחא .הכפהמה רחאלש היסורמ
 .ץראב שדחמ וייח תא תונבל ליחתה ,לבסו שוריג

 דמלתמכ תיעוצקמה וכרד תא ליחתה אוה
 ןובשח האורכ המייסו ,תונובשח-להנמל רזועו
 תוניחבהו דומילה יבלש לכ רבע .דבוכמו רכּומ
 .ומצע תוחוכב

 ןובשח יאור תכשלב ליעפ היה תובר םינש
 ומחלש הלא ןיב היה הנידמה תמקה םע .לארשיב
 לארשיב ןובשח יאור יושירו עוצקמה ןוגרא ןעמל
 ןיב היה .תויטירבה תודוגאהמ יולת יתלב ןפואב
 קוזיחו ןובשח יאור קוח תקיקח ןעמל םיליעפה
 רכינ קלח שידקה הל רשא הכשלה לש הזמעמ
 .ונמזמ

 ךרע .םיסמ ינינעל רודמ ךרע הכשלה ןואטבב
 םידיקפה תורדתסה ןואטבב הסנכה סמל רודמ
 ."תורוש"

 .1979-ב רטפנ
 סקדיירפ םוחנ

 (קשרהמ) ןידלוג האל
 עמשנ הלוק לילצו תקחוצה ,הזילעה הזיל

 המצה תלעב ,םיניעה-תרוחש הרענה ;םיקחרממ
 תאזכ -- החמשו םייח-תאלמ דימת ;הכוראה
 הכר ןיידע איהו ,קסנימ יריע תבכ היתרכה
 "ץולחה"ב תולועפב ונייה תושגפנ .םינָשב
 "המידק" רעונה תדוגא תבכ -- איה .ונריעב
 ."רבחה"ב ינאו

 םדקתמ ,האנ ידוהי תיב -- הירוה תיב
 תונח לעב ,ןידלוג תיבב תונב שולש .ימואלו
 הדלונ ,ןהיניב הריעצה -- הזילו ,הרוטקפונמה
 .1905 רבמבונב 23דב



 םישיא ירכז

 וניתועונתמ םיבר רשאכ ,1924 תנשב הז היה
 קלחל .םהיניב הנידלוג הזילו ,רהוסה-תיבל וחקלנ
 לארשי-ץראל הילעה זא הנתינ םיריסאה ןמ
 ןמ הינשה הצובקה ונייה .ריביסל "ףילחת"כ
 ונלש הצובקה .ץראל תולעל התכזש "ץולחה"
 תא דחי ונבזע באב העשתב .שיא 30-כ התנמ
 27בו לארשי-ץראל ונכרדב קסנימ ונתדלומ-ריע
 .ץראל ונעגה 1924 רבמטפסב

 -ןיע תגולפל הכילהל שיא 15 אתווצב ונדכלתה
 ןהידעצ ויה םילק אל .דורח-ןיע ץוביק לש ןועבט
 .הריעצה הצובקבו ץראב תורבחה לש תונושארה
 .ןינבה תדובעל ןהינפ ומש תונבבש תואירבה
 ןיידע ץראב תינכטה ותמר -- םהה םימיב ןינבה
 .םיפכ-תדובעב לוכה ,התיה תיביטימירפ

 .בשומה ישנאל םיתבו תותפר התנב הגולפה
 ,האל םג םכותב ,הירופלבל רבע םירבחהמ קלח
 -תחמשו ץרמ תאלמ ,ןינב-תלעופל התיה םשו
 הרבע ,"רשג" קשמל הרזע השרדנ רשאכו .הריצי
 הבלתשה הרהמ-דע .תונושארה ןיב האל םשל
 -ןק תא המיקה ןאכו ,הנטקה הצובקה ייחב
 .התחפשמ

 ,רבגתהל העדי איה .התלח המ-תפוקת רחאל
 יתש םעו החפשמב םינגוהו םיפי םיסחי רוציל
 לכב םייחב הרבח ןהל תויהל השקיב .היתונב
 הָילָחב הרטפנ .ץרחנ רבכ הלרוג םלוא .םיבלשה
 .1956 ראוניב 8-ב

 יקסנשירב הרש

 (רנסלפ -- םויכ) רגה התבו קשרהמ-ןידלוג האל
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 ןודרוג הדוהי

 שממ תובר םימעפ לבא .קסנימב יתייה אל ינא
 לע יל רפסמ היה אבאשכ .יניע ומב התוא יתיאר
 ןיימדמ ,יל בשוי יתייה ,אבס תיב לעו קסנימ
 תידוהי הרייע :ילש קסנימ תא האורו ימצעל
 יאלמ ,םילולס םניאש תובוחר .חורב הרישע
 גונעת ,הלודג תחא ץוב תסיע םהו ,תוילולש
 םיארנ ץוחבמש םיתב .תוהמאל טויסו םידליל
 תפלחתמ המינפ ךאובב ךא ,לופנל םיטמ וליאכ
 ,תונדמלב ,רוזעל תונוכנב ,םינפ-רואמב תולדה
 .ידוהי בל-בוטב

 הגלפה םשל קר אל ,וירופיס תא יל רפיס אבא
 ליחנהל שיש השוחת ךותמ אלא ,תונורכזב
 תוימינפה תא ,תשרומה תא םיאבה תורודל
 תודוה .תראופמה קסנימ תליהק לש תינחורה
 םיידוהיה םייחל ויה ,אבא לש הלא ויתוחישל
 יתיאר אל םלועמש ,ינאו ,יניעב דחוימ םסק
 היהש םלוע ותואל יתכשמנ ,םינפבמ "הבישי"
 רבָעש ינויצ-ידוהי ןפצַמ ידי-לע ךכ-לכ אלפומ
 החפשמ ןבל וילאמ יתוא ךפהו השוריב ילא
 .תינויצ

 -תלקה לש יוטיב הזיא יתטלֶפ ,יתודליב ,םעפ
 לא" :יל רמא ,תדחוימ החישב ,אבא .הָלּוגב שאר
 הפינע תידוהי תוברת .הלוגה תודהיב לזלזת
 ,ןודרוג חנ ןב הדוהי ,יבא ."וז תודהי החימצה
 -תיבב המ-ןמז דמלו ,1920 תנשב הצרא הלעש
 -דודג רבח היה ,"לארשי הוקמ" יאלקחה רפסה
 רעונה תעונת ידסייממו ןיעה שארב הדובעה
 תודהי תא ןיבהל השקתמה רבצ ינאש עדי ,דבועה
 תא יב עימטהל הסינו ,הלש תוילאטנְמהו הלוגה
 .תידוהי היווהל הגרעה תאו תידוהיה השוחתה

 הָיאר ונירוה תא םיאור ונא ןיא ונתודליב
 רבכש רחאל םיתעל ,בר ןמז רחאל קר .הנוכנ
 תא ןיבהל םיליחתמ ונא ,םלועה ןמ וקלתסנ
 ונמלוע המכ דע םיניבמ ,םהיתומולחו םהיתונוצר
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 ןמ ,ונירוה לש תוישיאה ןמ עפשומ ינחורה
 .םמע ונייח וב תיבה לש הריואה

 תודסוממו קסנימב הליהקה ייחמ עפשוהש יבא
 ויהש תידדהה הרזעהו הקדצה ,ךוניחה ,תדה
 הליהקה ישנאש תורמל ,רתויב הב םיחתופמ
 -יכרצל שיגר היה ,ןוממ-ישנא ויה אל םבורב
 ,"הנגה"ה תורושל ףרטצה 1928 תנשבו ,רוביצ
 ירבחל דעו-תיבכ שמיש "רנרב תנוכש"ב ופירצו
 הב רתכוהש | ,הנוכשה יבשותלו הנגהה
 ."רתכומ"'כ

 וירוה תיבב גפס ,1902 תנשב דלונש ,יבא
 רמזה תא בהא ,תידוהיה הריואה תא קסנימב
 וז הבהא .וינבל ,ונל וז הבהא שירוהו ידוהיה
 הריש לש תבש-יברע תרוסמל ונלצא הכפה
 ותוקלתסה רחאל םג תכשמנה תרוסמ ,תיתחפשמ
 .1967 תנשב

 םיכרע רומישל דחוימ סחי היה אבאל
 .טרפב תידוהיה קסנימ תחצנהלו ללכב םיירוטסיה
 ול שידקה ,הביבסהו קסנימ יאצוי ןוגרא םקוהשכו
 הנידמה תמקה םע .דעוה ריכזמכ ןהיכו בר ןמז
 ביבא-לתב "הנגהה" ירבח ןוגרא תמקה תא םזי
 .ויליעפמ היהו

 אבא ןעט תוצופתה תיב תמקה םרט כר ןמז דוע
 תודהי לע רמוחה תא רמשלו ףוסאל ךירצ יכ
 היהי רשפאשו םלעיי אל רמוחהש ידכ קסנימ
 רפסה-יתב ידימלתל תאזה תשרומה תא ליחנהל
 ראשבו ,קסנימ-רפסב האור ינא .םיילארשיה
 ,הפוריא-חרזמ תודהי תחצנהל ומקש תודסומה
 .אבא לש ותלאשמ םושיג םושמ

 ןודרוג ירּוא

 (יקסרובדובונ) יריבד הנימ

 הדלונ ץיבונסינ תיבל יקסרובדובונ הנימ
 תרבחב ןובשח-האור היה היבא .1886-ב קסנימב
 הכייתשה הליחת .קסנימ רוזיאב "יקצוסיו הת"

 ןימימ הינשה -- יריבד הנימ

 םישיא ירכז

 ירוגירג ידוהיה ןכפהמה לש ותכינח התיהו ,ר"סל
 קמחתהל החילצה קסנימב 1905 תונגפהב .ינושרג
 .םידגב-תעורקו העוצפ הרטשמה ידימ

 תינויצ תויהל הכפה ,בונישיק תוערפ רחאל
 האשינ .םיירוב לע ך"נתו תירבע העדי .תבהלנ
 ןיידה לש ונב ,יקסרובדובונ ןמלז המלשל
 לש ורפסב רכזומה ,יקסרובדובונ בוד קודאראהמ
 התסינ הכפהמה רחאל ."האמה ירש" ןומימ ברה
 .הרסאנו הספתנ ךא ,הינב ינש םע היסורמ חורבל
 .לובגה תא רובעל בוש התסינ הרורחש רחאל
 הרייעל עיגהל החילצה תובר תואלת רחאל
 לארשי-ץראל .ינויצ סיסב היה הבש ץיבוקשודאר
 ההשש הלעב םע השגפנ ןאכו .19217ב העיגה
 .1952-ב הרטפנ .תירבה-תוצראב המחלמה ןמזב

 ץיבודיוד םיפי

 הנועמה ןושארה ידוהיה היהא ינאש הארנ"
 דעב הנועמ .ןילאטס רחאלש הפוקתב תוומל
 לוק דעב ,תוימשיטנאה תאנש דעב ,יתופקשה
 ימע יפלכ תוצמשההו םירקשה ילחנ דגנ תמאה
 רוזחא ,הרקי רשא הָרקי ךא .לארשי תנידמ יפלכו
 .היסורב ןושארה ןכפהמה לש םילמה לע
 םלועלו ,יתייהש יפכ םדא ותוא ינירה :ב'ִצשידאר
 דע םדאה אלא ,דבע אלו ץע אלו ,היח היהא אל
 ."הנורחאה יתמישנל

 ,קסנימ שיא ,ץיבודיוד םיפי בתכ הלא םירבד
 םימחולה ינוגרא לא ותיינפב ,סומידב לנולוק
 .הינשה םלועה-תמחלמב

 וידומיל םייס .1924-ב דלונ ץיבודיוד
 תגרד לביקו ָאזנורפ םש לע תיאבצה הימידקאב
 םלועה-תמחלמב םימעפ-שמח עצפנ .לנולוק
 לש דובכ-תואו תונייטצה-תותוא 15 לביק ,הינשה
 ."םודאה לגדה רדסמ"

 תיילפאב ,תוימשיטנאב םחלו היה האג ידוהי
 תישפח האיצי ןעמל קבאנו אבצב םידוהי
 ףשח ,1972 ףוסב ,בינ'זרבל בתכמב .לארשיל
 העברא חצר ןללכבו ,תורומח תוימשיטנא תודבּוע
 :בתכ ,וב ב"גקה תוללעתה יבגל .קסנימב םידוהי
 היהא ,דמעמ קיזחא אל תוריקחה תחאבש ןכתיי"
 ינדמלמ' םייחה ןויסנ .תוימשיטנאה לש ןברק דוע
 םדא"ינבכ ,דובכב תויחל םילוכי ינאו יתחפשמש
 תמאמ ...תימואל תידוהי הנידמב קר ,םיחרזאכו
 לבסה לכב ליחתהל ךרטצא םא םג ,זוזא אל וז
 ."שדחמ



 םישיא ירכז

 || םאונ ץיבודיוד םיפי
 | | ןורכזה תבצמ דיל
 קסנימ-וטיג יללחל

 1975 יאמב 9-ב

 אשונ אוהש קומינב ,ול ןתינ אל הילע-רתיה
 תויולכנתההו תופידרהו .םייאבצ תודוס ומע
 ישימחה בלה ףקתה .וציק תא ובריקו וכשמנ
 ןסינב ד"כב תמ אוה .ועירכה -- וב הקלש
 מ"הירבב הילע-יליעפ תורשע .29.4.76 ,ו"לשת
 םיפָי לש ותומב תונוטלשה תא יולגב ומישאה
 .ץיבודיוד

 ןיצלוד םירמ
 ר"וי לש ומאו ןיצלוד השמ לש ותייער

 .ןיצלוד הירא תימלועה תינויצה תורדתסהה
 התחפשמ םע הרגיה .1892-ב קסנימב הדלונ

 הינב תא הכניח .1929 תנשב וקיסכמל קסניממ
 ד"כב וקיסכמב הרטפנ .ץראהו םעה תבהאל
 האבוה .התומב 75 תב .29.9.67 ,ז"כשת לולאב
 ןויסב 'דב םילשוריב תוחונמה-רהב תורובקל
 .ג"לשת

 הירא לש ותמישרב הילעו המולצת האר
 .243-240 'מע ,ןיצלוד

 ןיצלוד השמ
 .וקיסכמב 1929 תנשמ .1892-ב קסנימב דלונ

 תליהק אישנ-ןגסכ ,"יחרזמה" אישנכ ןהיכ םש
 .וקיסכמ תליהק ישארמ דחאכו ,לארשי יחדינ

 ליעפ היה ,ץראב םיכשוממה ותוהש יקרפב
 רבח היה ,ויסוניכב ףתתשה ,קסנימ יאצוי ןוגראב
 .ותאצוה ןּומימל םימרותה ישארמו ,רפסה תדעו

 ,ט"לשת ןושחב א"כב וקיסכמב רטפנ
 תוחונמה-רהב תורובקל אבוהו ,8
 .ט"לשת ןָושחב ה"כב םילשוריב

 'מע ,'א ךרכב ותמישרב וימולצתו וילע האר
 ,הז ךרכב ןיצלוד הירא ונב תמישרבו ,1
 .243-240 'מע
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 (ץיבוסונמ) ץיבוקלו היח

 הכפהמה .ריעצ ליגב קסנימב היח תא יתרכה
 ןטק קלח קר .ידוהיה רעונה תא הריעה תיסורה
 -תוינויצ רעונ-תועונת ךותל שבגתה ונממ
 .הנושארל ונשגפנ ךכ .תויצולח

 סנכתהל ונלוכי םש .םח ידוהי תיב היה התיב
 וששח ללכ-ךרדב .תונוש תולועפלו תוחישל
 אניע תמחמ םהיתב תא ונינפל חותפל םירוהה
 .תונוטלשה לש אשיב

 ."לארשי תב" לש תימדתה וניניעב התיה היח
 ,הונעב תננוחמ ,הצולח הרענ ונמצעל ונראית ךכ
 .םדא תבהאבו תועינצב

 .19247-ב הצרא ונעגה
 תונלבסב הכוראה ךרדה לכ תא התשע היח

 םורדה תרובח דעו קסניממ :תיצולח תורסמתהבו
 הרדחל םשמו םיה תפש לע הביצפחל םשמו
 ,19297ב ,םשמו 'א הינגדל םשמו תחדקה תלוכא
 התשעש רבד לכו .עבג תצובק -- עובקה התיבל
 התניפב הרצי איה .רשויבו תומלשב התשע --
 תידוהי תוברת תשוחתו בוט רפס ,ןוגינ לש הריוא
 .הקומע

 עבגב הרטפנ .1905 ראורבפב קסנימב הדלונ
 .1982 רבמטפסב 1"ב

 םר הירא
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 קו יבוקלו ןועמש

 ףתתשה .1883 ילויב 8-ב קסנימב דלונ
 תיטסילאיצוסה-תינויצה | העונתב | וירוענמ
 "ץולחה" דודגב רפסמ םינש השע ."ץולחה"בו
 .שוריגב םינש הליב .ּובְצראיב רנרב .ח .י ש"ע
 דבע הברה םינש .1929 תנשב ץראל הלע
 הרמזב ןייטצה .הוקת-חתפב סמה-תכשלב
 127-ב רטפנ .הוקת-חתפ תלהקמב ףתתשהו
 .1983 רבמטפסב

 ןיריבז קחצי

 -תעונתב ליעפ היה .1904-ב קסנימב דלונ
 רסאנ ,"ץולחה"בו תרתחמב תינויצה רעונה
 .לארואה תולגרַמל ימוק לבחל שרוגו 1925דב
 הלופיט תוכזב ,שוריגה ול רמּוה 1927דב
 .הצרא הילעב ,הבוקשָּפ לש

 םעה תבהא :אבאב תוטלובה תונוכתה
 ליעפ היה .ויצמאמו וצרמ תא ןתנ ךכל .תדלומהו
 .א"ת תונוכש לע הנגהב -- "הנגהה" ןוגראב

 םישיא ירכז

 --  ,ותדלומ-ריע יאצוי ןוגראב ליעפ היה
 וכז אלש הלא לש םתחצנהל הגאדבו ,קסנימ
 ץראב םיישפח םייח :םשפנ-תאשמ םישגהל
 יאצוי ןוגרא לש וריכזמ היה תובר םינש .ונלש
 םיסוניכה תכירעב תונמאנב לפיטו קסנימ
 .קסנימ רפס תאצוהל הדעוה רבח היה .םייתנשה
 ,תיבה דעוב -- תונלבסבו טקשב ,ליעפ דימת
 .דועו דועו הנוכשב

 ותביבס תא דבכל לדתשה .וינָעו ןכ ,רשי היה
 ויניעב הלענ היה םדאה דובכ .ותציחמב םישנאהו
 .הררשו ןומממ

 יפל דבע אל .רפסה שיאו הדובע שיא היה אבא
 תאצ םע רזחו ,רחש םע ותדובעל עיגה ,ןועשה
 .םיבכוכה

 ,תונותע :ויניעמ השמ אל הבותכה תואהו
 ךא .לכה "עלב" אבא -- םירפס ,תע"יבתכ
 האנה קיפהל עדי ,רפסה םלועמ "אצי" רשאכ
 תיסוכ ,הבירע החורא ,יתונמא עפומ :עוריא לכמ
 שוח םע תאז לכו -- 'וכו לויט ,העיסנ ,תטהול
 םג .ויבבוס בל תא שבכ רשא טקשו ןידע רומוה
 תווצה םע ץצולתה ,יודדשרע לע בכש רשאכ
 .וידכנ םעו ,יאופרה

 .1983-ב רטפנ
 ןיריבז בקעי ונב

 (קנִי) ןמסיז בקעי

 םימיה תשש תמחלמב קְנְי

 הז תא הז ונרכה "ריעצה רמושה"ב םיפוצכ
 תולובחתבו םיצמאמב .1925 תנשב קסנימב
 הרודמ דיל החישל תרתחמב ונייה םיסנכתמ
 ,םיקחשמב ,'ץולסיוס רהנ לע תוריסב ,רעיב
 וא בל-תמושת ררועל אלש םילדתשמ ונאשכ
 הבהאה חורב ונכנחתה .ּוא"ֶפּג יניעב דשח
 -- ונתפיאש תמשגהלו תיצולח הדובָצל ,תדלומל
 ונדגנ תונושארה תופידרה .לארשי-ץראל תולעל



 םישיא ירכז

 שוריגב היה םיִנָשו ,רסאנ אוה .קני תא וגישה

 קסנאחּורּוטו קסראיונסארק | ,קסניבויטקַאב
 .הקוחרה ריביסבש

 .םינש לבוי יצחמ הלעמלש הפוקתל ונדרפנ
 הצרא עיגה ,וירוענ-םולחל ןמאנ ראשנ אוה
 לע היה בוהא .ידעלג-רפכב בשיתהו 1935 תנשב
 'ז םויב ותריטפ דע יח ובש ץוביקה ירבח לכ

 .ג"לשת רדאב

 היסור תודהיב המקש הלודגה תוררועתהה םע

 ותוריסמ לכ תא עיקשה ,םיעבשה תונש תלחתהב
 הגאדבו םישדחה םילועל הרזעב ותבהאו

 .תינחורהו תירמָחה םתטילקל
 יבכמ הימחנ

 יאכז דוד
 םיארוקל רּכּומה ,יאכז דוד ךרועהו רפוסה

 יאצוי ןוגרא ירבח ןקז היה ,דוד .ז ותמיתחב ץראב

 .קסנימ-רפס תדעו קסנימ

 -יקצישורטסוא ,קסנימ דיל הרייעב דלונ

 הלע .1.10 1886 ,ו"מרת ירשתב 'בב ,קודורוג

 1914-ב אצישכ .הארוהב קסעו 1909-ב הצרא

 השפוחה ימיל "הילצרה" ידימלת תא תוולל

 המחלמה םותב קר רזחו םש עקתנ ,היסורל
 תורדתסהה לש יללכה הריכזמ היה .1920"ב

 םוימ "רבד"ו "סרטנוק"ה יכרועמו ,הדסויה םע

 תא סניכ .1957-ב ותשירפ דעו ,1925 ,ודסְויה
 רפסב "תורצק" ורודמב םסריפש ויתומישר

 "םאו ריע קסנימ" לש ןושארה ךרכב ."תורצק"
 ימיב קסנימ" ןינעה-יבר ויתונורכז תא םסריפ
 ."האמה תישאר

 .14.1.78 ,ח"לשת טבשב 'וב רטפנ

 1950 ,"רבד" תכרעמ תּוריכזמ תבישיב

 ,יאכז דוד ,רזש ןמלז ,םתור יבצ ר"ד :לאמשל ןימימ

 ררוש םייח ,רגרב לצרה
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 ץיניח םוחנ
 -אצוי היה אלש ףא ,ץיניח םוחנ שישיה רפוסה

 רתויב הבר תוכייש ול שי ,ןירשימב קסנימ
 ח'"כב היסורוליבבש הציזירב דלונ אוה .ונרפסל
 קצולס תובישיב דמל .20.1.1895 ,ה"נרת תבטב
 קסע .הנדורגב םייגוגדפה םיסרוקבו הדילו
 םינותעל בתכ .תירבה-תוצראבו היסורב הארוהב
 ."רוכזי"-ירפס המכ ךרע ףא ,הברה םירפס השעו
 א"יב ביבא-לתב רטפנ .1934-ב הצרא הלע
 .15.1.1984 ,ד"משת טבשב

 תשקב יפל ,ץיניח םוחנ וילע לביק 1956דב
 תודהי לע רפס תנכהב תושעל ,קסנימ-רפס תדעו
 תובר םינש ראשנש ,בר רמוח זכיר ,ןכאו .קסנימ
 יבלשב ,1974 תיצחמב קר .שרוד אלל ותריגמב
 קסנימ" רפסה לש ןושארה ךרכה תנכה לש רמגה
 וכרוע ןיבל ץיניח םוחנ ןיב רשק רשקנ ,"םאו ריע
 לש ותיבב השיגפבו .ןשוש-ןבא המלש ,רפסה לש
 םיאלמ םיקית ןשוש-ןבא ידיל רסמ ,ץיניח
 ןתינ ןיידע ותצקמב קרש ,רמוח םישודגו
 "םישיא ירכז" רודמה ,תאז תמועל .שמתשהל
 ידיב זכורש רמוחהמ ובורב ןכוה ןושארה ךרכב
 .ץיניח םוחנ

 ץיניח םוחנ קסנימ-רפס תדעו רבח לש ומש
 ינמאנו קסנימ יאצוי להק י"ע הרקוהב רכזיי
 .קסנימ-רפס

 ןמסט השמ

 ןוועב אלכנ ותורענב .1907 תנשב קסנימב דלונ
 .תוצעומה-תירבמ שרוגו תינויצ תוליעפ

 היה .1924-ב ,ז"י ןב ,ותורחבב הצרא הלע
 .ןועבט-ןיעב ץוביקה תגולפב רבח םינש שולש
 דרשמה" תלהנה רבחכ ןהכל ליחתה 1927 תנשמ
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 תדוגא ריכזמו הפיח ילעופ תצעומ רבח ,"ינלבקה
 .הפיחב ןינבה ילעופ

 -ןיעב ץוביקה רנימסב ףתתשה 1937 תנשב
 םינש דבע .י"אפמ לש 'ב העיסל ףרטצהו דורח
 רבחכ ןהיכו "הנוב-ללוס"ב הדובע-להנמכ תובר
 .הנוב-ללוס לש הלהנהה

 תגולפ סייגכ השע הינשה םלועה-תמחלמב
 .םייתוכלמה םיסדנהמה

 ףגא להנמכ תובר םינש דבע המחלמה רחאל
 .תואלמיגל ותאצ דע ,הנוב-ללוס לש םדא חוכ

 .1982-ב ,75 ןב ,רטפנ
 ןמטואל לחר ותב

 (ץיברוג) ןמסט היספ

 תינויצ החפשמל 1907-ב קסנימב הדלונ
 .הליעפ

 ץוביקל הפרטצהו ץראל התלע 1925 תנשב
 ךכ-רחאו ןויצל-ןושארל הרבע םימיל .רוגי
 תויסיפ תודובעבו הקיאזומב הדבע .םילשוריל
 .תושק

 ררוגתהל הרבע ןמסט השמל היאושינ םע
 ותוליעפב היתונש לכ הלעב תא התויל .הפיחב
 .תיטילופהו תירוביצה

 .1975-ב הרטפנ

 םישיא ירכז

 (רנטר) םולהי קחצי

 ירוחב"מ היה .19027-ב קסנימב | דלונ
 םירק ךרד קסניממ הצרא ולעש "רודלפמורט

 ינושארמו ,יקסבוסוק רסיא וסיג םע דחי 1920-ב

 יליעפמ .רודלפמורט ףסוי ש"ע הדובעה-דודג

 רטפנ ."דגא" ביטרפואוקה יקיתומו "הנגהה"
 .1955דב

 1921 תנשב הירבטב הדובעה"דודג ירבח
 ,(גרבודנאל) הדש קחצי .2 ,(רנטר) םולהי קחצי .1

 .(גומלא) ץיבליפוק הדוהי .8

 (קו'צשלופ) ירעי והילדג

 תינויצ תוליעפ רחאל .1904-ב קסנימב דלונ
 .ץראל שוריגב ףלחוה ורסאמו ,רסאנ תרתחמב

 םילשוריב עקתשה .1924 תנשב הצרא הלע
 דבועה רעונה תורדתסה ימיקממ | .1926"ב
 .םילשוריב תורדתסהה תיב לש ךוותה-ידומעמו
 םילשורי ריעה ןיצקכ ןהיכו הנגהב ליעפ היה
 רבע המחלמה םות םע .רורחשה-תמחלמ תפוקתב
 ינינע לע הנוממכ ןהיכו הנידמה תורישב דובעל
 .תוביצנב םידבועה



 םישיא ירכז

 אוה .םילשוריב הישעת ילעפמ םיקהו םזי אוה
 ידבועל ןורהא-ןתיבב הארבהה-תיב תא םיקה םג
 -  ומש לע ,ותריטפ רחאל ארקנש ,הנידמה
 ."ירעי תיב"

 .1970 תנשב םילשוריב רטפנ
 .הניגמ ,תבו ,רזעילא ,ןב חינה

 ןיאלש הניגמ ותב

 (ץיבְרוג) ירעי הרימ

 תוליעפ רחאל הרסאנ .1904-ב קסנימב הדלונ
 .ץראל שוריגב ףלחוה הרסאמו ,תינויצ

 ץוביקה תגולפל הפרטצה הצרא התיילע םע
 םילשוריל הרבע 1927 תנשב .רוגיב דחואמה
 .ירעי והילדגל האשינו

 תיביטרפואוקה הדעסמה ימיקממ התיה
 .םיפוצה-רהב הדעסמה תא הלהינו ,םילשוריב
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 םיבר םירבחל םח תיב היה ירעי תחפשמ תיב
 החלצהב הדבע 1971 -- 1956 םינשב .םילשוריב
 .םרכ-ןיעב יאלקחה רפסה-תיב תלהנהב

 .םילשוריב 1979-ב הרטפנ

 ןיאלש הניגמ התב

 ירפכ הרש

 הדלונ ,ןלפק ריאמו המורפ תב ,ירפכ הרש
 קסנימ ריעב ,1900 ילויב 27 ,ס"רת בא א"יב
 .הדימא םירחוס תחפשמל

 ירבע ידוהי ךוניח הגפסו תיסור היסנמיג המייס
 תינויצ הצובקל הכייתשה ריעצ ליגמ .תיבב ינויצו
 .לגוק םייח היה הכירדמש "המידק"

 יכרצל הגאד -- ,תירוביצה התלועפ תישאר
 ןכ .הנושארה םלועה-תמחלמב םידוהיה םיטילפה
 םידוהי םידליל יכוניח דסומ קסנימב המיקה
 .םיבוזע

 רנימס תא המייס .הצרא התלע 1920 תנשב
 ידליל תננגכ הדבע .יקסניול םש-לע תוננגה
 הלבקתה 1922 תנשב .לארשי-הוקמב םירומה
 .םינש 5-כ הדבע םש ,ללהנב הנושארה תננגכ
 דחיו ,(ירפכ) וסקוק לאכימל האשינ 1923 תנשב
 .עשוהי-רפכ לש וינובו וידסיממ 1927 תנשב ויה

 הילע לטוהש ירוביצ דיקפת לכל התנענ הרש
 םינטקה הידלי תעבראב הלפיט םג ךכ ךותו
 .ריעצה יאלקחה קשמבו

 העונתה יבשומב תובר םינש הליעפ התיה
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 הרָבחה םוקמו תויתרבח תויעב ,ךוניח יאשונב
 .בשומב

 .א"כהו 'כה םינויצה םיסרגנוקל הריצ התיה
 תולעופה-תצעומ תוחילשב האצי 1945-6 םינשב
 -- 1956 תנשבו .הדנקלו תירבה-תוצראל
 הרחבנ 1952 תנשב .הקירמא-םורד תוצראל
 הינשה תסנכב םינש 7-כ הנהיכו תסנכל
 .םיתורישהו ךוניחה תודעוב הרבחכ ,תישילשהו
 גרהנ רשא לאכימ הלעבמ הנמלאתה 1953 תנשב
 ,הירוטסיה הדמל 1960 תנשב .םיכרד-תנואתב
 תירבעה הטיסרבינואב היגולוכיספו ךוניח
 תוריכזמב הדובעל הסיוג ןכמ רחאלו םילשוריב
 רפסה-יתב לע תיארחאכ תולעופה תצעומ
 הרזח 68 ליגב .תוברתה רודמ לעו םייאלקחה
 :תירוביצה התוליעפב הכישמה ןאכ םג .הרפכל
 םיגוחב הפתתשהו רפכה יקיתול ןודעומ המיקה
 .ול הצוחמו רפכב םינוש

 "םאו ריע קסנימ" רפסה-תדעו תרבח התיה
 .תוריסמבו הבהאב ותיישע תא התוילו

 הרטפנ ,1984 ינויב 1 ,ג"משת ןןיסב 'כב
 .עשוהי-רפכב םימלוע-תחונמל האבוהו

 רוצ תור התב

 הטיול הבול
 תעונתב םיטלובה םישיאהמ ,הטיוֶל הבול

 דלונ ,דחואמה ץוביקבו תילארשיצראה םילעופה
 דמל .(2.12.1904) ה"סרת ולסכב ד"כב קסנימב
 היה 1917-ב .ןוכיתה ילאירה רפסה"תיבב
 רבע 1921-ב .קסנימב "רבחה" ףינס ידסיממ
 היהו תינויצה תרתחמב לועפל ףיסוה ,הבקסומל
 ידוהיה | רעונה-תירב) פ"יסא | ידסיממ
 .(יטסילאיצוסה

 (1922) קסנימב תוחאו אבא םע

 םישיא ירכז

 הצרא ןויצ יריסא תצובק םע הלע 1924"ב
 ךא ,החלפב דבע ,דורח-ןיע ץוביקל ףרטצהו
 ותוחילשל השרחמה ירחאמ חקלנ םעפב םעפכ
 "ץולחה" לש םייזכרמ םירנימס להינ .הלוגב
 ןהיכ .דורח-ןיעב דחואמה ץוביקה לשו ןילופב

 .תדחואמה םילעופה תגלפמ לש ינידמה ריכזמכ

 ךרעו דחואמה ץוביקה תאצוה יכרועמ היה
 השולשו ןיִנָל .ו יבתכ רחבמ לש םיכרכ השולש

 ואר ותריטפ רחאל .בוכורב .ב יבתכ לש םיכרכ
 תישארב" :ויפמ תטלקומ תודע ירפס ינש רוא
 ."עובלגה ילגרל דורח-ןיעב"ו "רעסְו

 רבוטקואב 25) ז"לשת ןושחב 'אב וילחב רטפנ
6)). 

 ןיול הירא
 ריביס תולגמ ץראל הלע ,1908-ב קסנימב דלונ

 -חתפב התיה ץראב הנושארה ותנחת .1929"ב
 -סנל רבע הנש ץקמו ,סדרפב דבע םש ,הוקת
 תונובשח-לוהינב ןכ-ירחאו ,סדרפב דבע .הנויצ
 ,קלחמ היה ןמרטוג לאוי בוטה ּורבחו .היפאמב
 .הבשומה יבשותל םחלה תא ,סוסל המותר הלגעב
 ,הוח םע םיאושינה תירבב 1932-ב אב הנויצ-סנב
 הנותחה תביסמל .ץראב הקיתו החפשמל תב
 םירבחו קסנימ ריעה יאצוימ םיבר  ועיגה
 .שוריגהמ

 לבקתנ םש .תובוחרב רוגל ונרבע 1934-ב
 ,תובוחר ףינסב ,םילעופה-קנבב הדובעל הירא
 םע דבע קנבב .ולהנמל הנמתנ תודחא םינש ץקמו
 .תואלמיגל ותאצ

 .1977-ב רטפנ
 ןיול הָנח ותייער



 םישיא ירכז

 (ןידי) בוקינ'צולומ ןושחנ

 .1906 רבמבונב 21-ב קסנימב דלונ ןושחנ
 ריעצ .1922 תנשמ ותחפשמ ינב תאו ותוא יתרכה
 .םייתנשב ינממ היה

 באה .ונימב דחוימ ידוהי תיבב לדג ןושחנ
 תיבה ךותב .םעב םיליכשמה תבכשל ךייתשה
 םיתבה דחא היה הז .תינויצ הריואב םידליה ולדג
 ול התיה ןושחנ .תירבע וב ורבידש םידדובה
 טקילפנוק ילב םיינחור םיכרע טולקל תורשפאה
 תופיאשה םע םלש היה ןושחנו .אבא תיב םע
 הפיאשה ,ןויערה ןיב תומָלשה םע ,וב וחמצש
 .תימצעה המשגההו

 ילעופ תרובחל ונפרטצהו הצרא ונעגה 1924-ב
 לע קבאמכ העודי וז הפוקת .הנויצ-סנב הבשומה
 היה השעמל .ירבעה קשמב ירבעה לעופה תדובע
 .הדובעל ונמצע שוביכ םשל קבאמ הז

 טהלו תוריסמ ןושחנ עיקשה ןושארה םויה ןמ
 לכ םג ךכו .ותדובעב בר קופיס אצמ אוה .הדובעב
 .ןורחאה ומוי דעו 1929 זאמ ,עבג תצובקב וימי

 תמלשומה תומדה תא ורציש םיישפנה םינותנה
 תונרשיה ,הָננעה :םה ירה דבוע ידוהי םדא לש
 אל ןושחנ .ישונא דובכ לש הקומע השוחתו
 אלו ,םישנא םע תורחתב ךרוצ םוש שיגרה
 תא תתל לדתשה אוה .איהש ךרד לכב הפיטחב
 ץלאנ רשאכ .דואמ עונצ היה החיקלבו ,ברימה
 ותואירב ללגב ,תונובשחה-תלהנהב דובעל
 תא תושעל ןורשכו תוחוכ וברקב אצמ ,היוקלה
 .רתויב הבוטהו תמלשומה הרוצב תאזה הדובעה

 .1978 טסוגואב 20 ,ח"לשת באב ז"כב רטפנ
 םר הירא
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 (ןידי) בוקינ'צולומ םולש
 קסנימב דלונ ,(בוקיֶנ'צולומ) ןידי םולש ,אבא

 רביד ,רפס-שיאו קודא ינויצ ,אבס .1909 תנשב
 לארשי תבהאל םכניחו םתודלימ תירבע וינב םע
 הביתכ ,האירק -- ודומלת תישאר .ןויצ-תביחלו
 םכשמהו ,תיבב השע -- ןובשחה תודוסיו
 שוחו הלועמ ןורכז לעב .תיסור תיללכ היסנמיגב
 ואר וירוהו ןייטצמ דימלת היה ,ןושלל ןפוד-אצוי
 ותודלימ רבכ .אקווד חורה םוחתב תורוצנ ול
 הילע םולח םקרו תינויצ רעונ-תעונתב היה ליעפ
 .לארשי-ץראל

 ןוועב הידַּב הריכבה ותוחא הרסאנ 1924-ב
 העשתכ "הבשי"ש רחאלו ,תינויצ תוליעפ
 .ןושחנ עסנ התאו לארשי-ץראל השרוג ,םישדוח
 וידומיל עטק ז"ט ןבו ,עוגרמ ול אצמ אל אבא
 .לארשי-ץראל הלעו היסנמיגב

 -רעונה" לש ןושארה ןיערגל חפתסה הליחת
 .דורח-ןיעב הרשכהב הנשכ םתיא השעו ,"דבועה
 הלביקש ,"הימורד" תצובק לא ףרטצה ךכ-רחא
 .הרדח דיל הביצפחב ק"פא קנב יסדרפ דוביע תא
 ,הינגדלו הרדחל ךישמה "הימורד" תצובק םע
 רבָעמש ,חמצ-תומדאב הצובק דסיל םלח םתיאו
 תצובק תרתוומ דלפצרהו ץרב לש םצחלב .ןדריל
 עבגל תרקוע 1929-בו ,היתוינכת לע "הימורד"
 הדובעב הצורה ,אבא .רומח רבשמב היורשה
 אצוי ,תוינכטה ויתויטנל רומג דוגינב תיאלקח
 תושכרנ םישולשה תונש תישארב .החלפב דובעל
 חטש תדבעמ עבגו ,ןועבט הכאוב הד'ג תומדא
 םש דבע אבא .קירבא-ךישו עשוהי-רפכ ןיב בחרנ
 עובשה תישארב עסונ היה ,תכַשוממ הפוקת

 םתוריעצב (בוקינ'צולומ) ןידי םולשו ןושחנ םיחאה
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 -םיכורא םימי השועו ,ותירחאב רזוחו תבכרב
 ןכמ רחאלש םינשב .וכרדכ ןובשח אלל םיכורא
 ,ןינבבו תורגסמב קסועו ויתויטנ רחא אבא ךלוה
 .וצרמו ונורשכ לכ ךכב עיקשמ

 םימגופ תצמואמ הדובע לש תוכורא םינש
 תונש עצמאב .ינפוגה ונסוחבו ותואירב
 ןינבה תדובע תא רימהל אוה הסנמ ,םישימחה
 רזוח קשמה תודסומ ץחלב ךא ,תורגנב השקה
 ןבכ אוהו ,1959-ב .םיקיתוה ןוכיש תיינבל
 ץמאמב .השק קותישב אבא הקול ,םישימח
 ףאו ותלחמב קבאנ שוחנ ןוצר חוכבו יאליע
 ףקתנ 1974-ב .ומצע םקשל טעמ אל חילצמ
 16 ,ה"לשת רדאב 'הב רטפנו השונא הלחמב
 .1975 ראורבפב

 לש אלמה םנבומב םישגמו ץולח היה אבא
 וחוכ רסמ ךא ,ההובג רביד אל םלועמ .םילמה
 הריסמב האר אוה .םוי-םויה למע לע ותואירבו
 המשגהה תגספ תא חורבו רמוחב הניתנבו
 ההדזה אוה .ןובשח אלל עפשב ןתנו ,תרצויה
 תאז חורבו ,הייח ךרדו הצובקה םע הרומג תוהז
 המגודב התיה ותעפשה .וינב -- ונתוא ךניח
 .השעמהו הנומאה תּומְלשב ,תישיאה

 ןידי ןונמא ונב

 יקצובוקומ השמ

 ,הביבסהו הקבוכאיל ,קסנימב הישעתה רוזיאב
 להוכל ,םירמשל ןוגכ ,םיבר תשורח-יתב וזכרתנ
 לש יקסרוב ;קי'צשבוקאר תחפשמ לש ןלימעלו
 יקצובוקומ השמ 'ר יבא לש תשורח-תיבו ,ןמלס
 לעפמה ךותב ונרג .ןיבור תחפשמ םע תופתושב
 אוב םע .םידוהי םבור ,םילעופ האמכ קיסעהש
 ,יקסרובהו ,ונתיבמ ונשרוג יטסינומוקה ןוטלשה
 .םאלוה ,"קיבשלוב" םשב התעמ הנופש
 הרידב רוגל הרבע ,תושפנ עשת תב ,ונתחפשמ

 םישיא ירכז

 (ראילקש) יקצובוקומ הטלא

 חילצה פָאנה תונשב .היאבוקמַאז בוחרב הרוכש
 םייקתהש תורוע דוביעל לעפמ בוש םיקהל יבא
 רפכב םיקאלוקה לוסיח תנש -- ,1929 דע
 ,"םיצנָשיל"ל ונכפהנ זאמ .ריעב םינגרוב-ריעזהו
 .בער תפרח ונלבס ףא ,תויוכז יללושמ

 ,הרות דומילל םיתיע עבק ,יבא היה דיסח שיא
 םינש .תידוהיה תרוסמה לע ונכנחתה ,וידלי ,ונאו
 ."להוש םימ-יבאוש"ב ונללפתה תובר

 היסור תא תאצל ירוה וחילצה 1935 תנשב
 ךא ,לארשי-ץראל ךרדב הנחתכ ,הגירל ועיגהו

 ו

 (יקצובוקומ) דירפ הקבר

 תקולח םע ,1939 טסוגואב .ןילופל םשמ ושרוג
 ורזח ,פורטנביר-בוטולומ םכסהמ האצותכ ןילופ
 חילצה אל ,קסנימ תא םינמרגה ושבכשכ .קסנימל
 דחי הפסינו וטיגב ראשנ ,קסניממ טלמיהל אבא
 .וניתחפשמ ינב בור םע

 ,זראילקש תיבל לאקזחי תב הטלא ,ימא
 הקבר הרוכבה יתוחא לצא הרקמב החראתהש
 תנשב הצרא העיגה .םייחב הראשנ ,לבאלסוראיב
 ,א"כשת ןויסב ה"כב הבוט הבישב הרטפנו 7
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 םיעבשה תונשב הצרא התלע הקבר יתוחא םג
 .15.5.83 ,ג"משת ןֶויסב 'דב הרטפנו

 יבכמ הימחנ



 םישיא ירכז

 ןיכלמ רב בד

 תלשושמ ואצומ .1901 תנשב קסנימב דלונ
 ,15 ןב ,ריעצ ודועב .הבישיב יוליעכ עדונו ,םינבר
 ףינסב ליעפ היהו "ןויצ-יריעצ" תעונתל ףרטצה
 תנשב .הצרמכו םאונכ וכרד לחה 17 ליגב .קסנימ
 תירוביצ הלועפב םש חתפו ןילופל רבע 0
 היה .םיידוהי םינואטב ךרועכ הפְנע תיאנותעו
 זאמ .ןילופב "רבד" ןותעה לש ןושארה ורפוס
 תורפס תרוקיבב קסע ,1934 תנשב ,הצרא ותולע
 םירפס ךרעו םגרית .םירגובמ ךוניחבו ןורטאיתו
 תיבב תותבשב הצרמ היה .תונמאה תרותב
 ןמא היה אוה ."רעונל המיבה גוחב"ו "המיבה"
 .שידייבו תירבעב -- וניתופש יתשב היחה הלמה
 בוטה ןבומב הפיה הלמה שיא .ןנוחמ הצרמו םאונ
 .הז גשומ לש

 -ץראו ןילופ ,הבקסומ ,קסנימ ךרד וידודנ לכב
 רירגש היה ,(תונוש תושביל ןאכמו) לארשי
 לעמ ךכ ,תילרטאיתה ותרוקיבב ךכ -- ,יפויה
 ,תירבע תורפס לע וירועישבו ,ולש םימאונה תמב
 .תויתרוקיבה ויתוריקסבו ויתוסמב ,תיללכו תידיא
 הנבמ לש תבשחמ-השעמ ויה ויתועפוהו וירועיש
 היה אוה .תעד לש ןדועמ ןונימ ךות ירוטארוא
 אלמו תונמאהו תורפסה םוחתב תועידי גופס
 .רומוהו ירפסא

 תנשבו ,קסנימ-יאצוי ןוגרא יסוניכב ףתתשה
 תכרעמה תדעו תוריכזמ ירבח םע הנמנ 6
 .קסנימ-רפס תאצוהל

 .1966-ב הפיחב 1ילָחב רטפנ
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 (ןרוא) יקסנסוס דוד

 ףרטצה וירוענב .1906-ב קסנימב דלונ
 "רבחה"  תרתחמב תינויצה רעונה-תעונתל

 תיאלקח הרשכהל אצי 1925 תנשבו "ץולחה"ו
 לכ םע רסאנ .םירקבש יח-לת "ץולחה" קשמב
 1928 תנשב קרופ קשמהש רחאלו ,דעוה ירבח
 ותרָבח ,ותייער םע הלע ,תונוטלשה ידי-לע
 הרשכהב וירבח לכ םעו ,רניירק הנח ,הרשכהל
 .הצרא תוצעומה תירבמ ושרוגש

 לכ םע דחי רבע הננערב םירצק םירוגמ רחאל
 םוקמ-תבריקב ,םשו הנבי-ןגל ןיערגה ירבח
 ."ןורציב" יפותישה בשומה תא 1935-ב ומיקה

 תצעומ ריכזמ ןכמ רחאלו בשומה רבח היה
 .הביבסהו הנביךגב םילעופה

 םשב הלבוהל ביטרפואוק וירבח םע דחי םיקה
 .ותומ םוי דע ולהנמכ שמישו ,"בכר"

 .1970 תנשב רטפנ
 .ןרוא אסאו ירוא וינב

 ןרוא ירוא

 (יסור) יקסנסוס המלש

 החפשמל רוכב ןב ,1903-ב קסנימב דלונ
 דחא היהו דארגנינלב דמל וירוענב ,תעדונ תינויצ
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 םירבע םירפוס לש תידארגנינָלה הרובחהמ
 ."תישארב" ץבוקה תא םימָיְל ואיצוהש ,םיריעצ
 ,"יסור המלש" םשב ויתומישר לע היה םתוח
 ףסומ ,"םיבותכ" :ץראה תונותעב הברה ףתתשהו
 הלגוהו רסאנ וז ותוליעפ ןוועב .דועו "רבד"
 .ריביסל

 ותוליעפב ךישמהו ,1928 תנשב ץראל הלע
 תוקד תורבוחבו תונותעב תומישרב תיתורפסה
 סייגתה הינשה םלועה-תמחלמב .אמויד ינינעב
 .יטירבה אבצל

 .1957 תנשב הנואתב רטפנ
 ןרוא םדא ונב

 256 דומעב יקסנסוס תחפשמ סולצת םג האר

 ןיבאלס קראמ

 הלוע ,קסניממ ןייטצמ קבאתמ ,ןיבאלס קראמ
 תדאיפמילואב לארשי תא גציל חלשנש שדח
 םיאטרופסה רשע-דחאמ דחא אוה ,1972 ןכנימ
 ירבח ,םייברע םילבחמ ידיב וחצרנש םיילארשיה
 .1972 רבמטפסב 5"ב ,"רוחשה רבמטפס" ןוגרא

 היה .31.1.1954-ב קסנימב דלונ ןיבאלס קראמ
 ,ימור ינווי ןונגסב 74 דע לקשמב םינייטצמה דחא
 לארשיל הלע .תיפמילואה התרחבנל ןמזוה ףאו
 ונורא .1972 רבמטפסב 5-ב חצרנ .1972 ילויב
 רבקנ .לארשיל םיללחה תונורא ראש םע רבעוה
 .ביבא-לתב

 םישיא ירכז

 (תימע) יקסבוסוק רסיא

 םיצולחה תרובח ינבמ היה .1902"-ב דלונ
 ,קסנימב 1919-ב רודלפמורט ףסוי ןגריאש
 הילעל רודזורפכ ,םירקב הרשכהל תאצל המגמב
 .1920-ב "רודלפמורט ירוחב" םע הלע .ץראל
 לשו ןילופמ םידוהי לע םיסדרפ לוהינב קסע
 הינשה םלועה תמחלמב .הירוסו ןונבלמ םיברע
 ,םינג-ןיעב בשי וימי בור .יטירבה אבצל סייגתה
 .1967-ב רטפנ .הוקת-חתפל רבע וימי בורעבו

 םיצולחה תיילע לע די-בתכ --  ונובזעב
 .ץראל םכרדו "רודלפמורט ירוחב" םיאמירקה
 .הביבח-תעבג תיירפסב רּומש וקתעָה

 (יקסבוסוק) דשא המימי

 יקסבוסוק דוד ,(תימע) יקסבוסוק רסיא :ןימיל לאמשמ

 .(רנטר) יקסבוסוק הבוהא ותשאו

 יקסבוסוק םהרבא"דוד

 "רדח"ב יתרוסמ ךוניח לביקו 1900"ב דלונ
 .ינויצה ןויערל ספתנ ותוריעצב דוע .הבישיבו
 ,קסנימ ריעה תא הבוהא ותשא םע אצי 1920"ב
 ידכ ,תושפנ-תנכס ךות ןילופ-היסור לובג וצח
 תואלתו םילוטלט לש הנש רחאל .ץראל עיגהל
 .ץראל עיגהל וחילצה

 דיל גרבדלוג סדרפבו םילשוריב הביצחב דבע
 םיסדרפב הדובע להנמ היה תובר םינש .ביבא-לת
 לש יזכרמה ןסחמב דבע .חמוצהו ץעה תא בהאו



 םישיא ירכז

 .הנומאבו תוריסמב דבע םוקמ לכב ."תורוקמ"
 ותוריעצב .טעב ךושמל עדויו רפס-בהוא היה

 ,ךרד-רשי .רמתשנ םהמ קלח רשא םיריש בתכ
 .תכל-עינצמו םדאה בהוא

 "קסנימ רפס" תאצוה ימזוכ היה 1956-ב
 תוארל הכז אל ךא ,רפסה ודעו תוריכזמ רבחו
 .ומולח תומשגתהב

 .1966 ינויב 24-ב וילחב רטפנ
 (רנטר) ןמרטוג הרובד

 סינפיק הינפצ
 ןנוחמה רייצה קסניממ הצרא הלע 1973-ב

 .סינפיק הינפצ האלתה-דּומל ןויצ-ריסאו
 קסנילוו-קסראדולוו הרייעב 1905-ב דלונ אוה

 -תעונתב וירוענמ היה ליעפ | .הניארקואב
 לטוהו רסאנ רבכ ח"י ןבו ,"ריעצה-רמושה"
 .אלכל

 ,בויקב ןפלואב רויצ דמלו ואלכמ אצישמ
 הפונלו םיידוהיה םייחל שדוק ותריצי לכ התיה
 םיידוהיה םייזכרמה לכב דבע סינפיק .הרייעה לש
 רייא ,ןא'זדיבוריב ,בויק ,קסנימ -- הנידמב
 םלועה-תמחלמב .'דכו תוגצה בציע ,םירפס
 ןילרבל קסניממ ךרדה לכ תא סינפיק השע הינשה
 ותוריש םייסו ,םילגר-ליח דודג לש הטַמ-שארכ
 .תונייטצה-תותואו םירוטיע 14 םע ןרס תגרדב
 ,יקצינלמח ןדגוב ש"ע רוטיע ול שגוהשכ ךא
 .ולבקל בריס

 ,לארשיל האיצי-רתיהל השקב שיגה 1972"ב
 -ןורקב ותשא םע בשייו וידידימ דרפנ ,בויחב הנענ
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 םי-תבב סינפיק הינפצ

 לובגה-ריע דע עיגהל ול ןתינ .הניו-קסנימ תבכרה
 אתל םישדוח השישל לטוהו רסאנ םשו ,טסָארב
 -יטנא תינויצ תרתחמ ןוגראב םשאוה אוה .דדובמ
 דומיל-ירפס תצפהב ,תירבע תארוהב ,תיטיבוס

 ,הנחָמ תונש עבשל היה יופצ .דועו דועו תירבעל
 תוברעתהבו ,תימלועה להקה-תעד [חלב ךןא
 .וקית זנגנ ,וקימורג לצא ר'גניסיק

 ךישמה ןאכ .לארשיל סינפיק עיגה 1973"ב
 ,"ירישעה רבידה") תוגצה בצעל ,ותריציב

 ,ןייטשפוה ,שיקרַמ) םירפס רייאלו ("סכאליירפ"
 .םי"תבב ררוגתה .(דועו ס"ומ ילדנמ ,לוומיוב

 .1982 לירפאב 26"ב רטפנ
 הני'צלימ ירָמ ותב

 ןוזריק ןימינב 'פורפ
- 
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 ןימינב ,ונרומ ונתאמ ךלה 1982 רבמצדב 22ב
 תינגרוא-יא הימיכל רוסיפורפ היהש ,ןוזריק
 ןב .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תיטילנאו
 .ותומב היה 6

 תנשב היסורבש הנבורבודב דלונ ןוזריק ןימינב
 -רפוס היה ויבא .דאמ תיתד החפשמל 6
 היסורמ וידי ירפ שדוק יצפח אצימ ףאו ם"תס
 הטיסרבינואב וידומיל תא לחהש ירחא .ב"הראל
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 היסור תא ןימינב שטנ ,19 ליגב ,קסנימב
 ויבא י"ע ןונגכש ףא .ץראל הלע 1925 רבוטקואבו
 עדמה תובישח תא הזח אוה ,שדוק-יקוסיעל
 תידוהיה הנידמה לש החותיפל היגולונכטהו
 ךוניחלו עדמל וייח שידקהל טילחהו ךרדבש
 .יעדמה

 הקלחמב םידומילל לבקתנ אוה 1926 תנשב
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש הימיכל
 1927-ב | הללוחתנש המדא-תדיער בקע
 םידומילהו הימיכל שדחה ןוכמה סרהנ ,םילשוריב
 ,תפרצל דודנל ץלאנ ןוזריק 'פורפ .וקספוה וב
 ראות לביק אוה 1931 תנשב .םידומילה תמלשהל
 ירחא .יסנאנ תטיסרבינוא לש ימיכ סדנהמ
 הדובעל לבקתנו ץראל בש אוה םידומילה תמלשה
 -יא הימיכל הקלחמב רקחמ דימלתכו טנטסיסאכ
 .מ 'פורפ זא דמע השארבש ,תיטילנאו תינגרוא
 תנשב שיגה רוטקודה תדובע תא .יקסלטבוב
 הנמנ 1974 תנשב היסנפל ותאצ דעו זאמ .8
 ןיבש הפוקתב .הקלחמה לש םירומה לגס לע
 .הקלחמה שארב דמע 1962-ל 9

 ירגוב לכל עודי ןוזריק 'פורפ לש ומש
 תואטיסרבינואה לש עבטה יעדמל תואטלוקפה
 -יאו תיללכ הימיכ" ורפס תוכזב ץראב תונושה
 תנשב הספדנ הנושארה ותרודהמש ,"תינגרוא
 תורודהמ עבש ואצי היתובקעבשו 8
 .תונכדועמ

 בירי לאומש

 ץיבורוטנק םוחנ

 יליעפמ .1897 לירפאב 8-ב קסנימב דלונ
 --  וירוענמ תיטסילאיצוסה-תינויצה העונתה
 307ה תונשבו ,היסורב תורחא םירעבו קסנימב
 .קרוידוינב -- 19417מ .ןילופב --  ךליאו
 רקיעב .העונתה תונותעב תויביסנטניאב ףתתשה
 -תעונת" :וירפסמ .ןוירוטסיהו יאנותע .שידייב
 -1918) םלוע-תומחלמ-יתש ןיב תינויצה הדובעה
 היסורב ודחכוהש םיידוהי םיבושי" "(9
 -1941) ןילופב תידוהיה ירמה תעונת" ,"ןילופבו
 .דועו ,,(5

 ישארמו "םאו ריע קסנימ" רפסה תדעו רבח
 רפס תאצוה ןעמל תירבה-תוצראב םישועה
 הכזו רפסה לש ןושארה ךרכב ףתתשה .קסנימ
 .1977 יאמב 29-ב רטפנ .וילע ךרבלו ותוארל

 םישיא ירכז

 ץיבוניבר קיזייא לארשי
 הבָרכ ןהיכ ץיבוניבר קיזייא לארשי ברה

 -תנחתל הכומסה הבונאמור תנוכש לש ןורחאה
 דחיי יטיבוסה ןוטלשהש ,תיאקסירבה תבכרה
 קסנימב דלונ .םינעטמו תואשַמ תנחתל התוא
 תא שרי ,םחנמ-שידק ברה ,ויבאמ .1890 תנשב
 ימיב .הבונאמורב ותנוהכ תאו ותרות יבּור
 'ר םינואגה יפמ הקדובולוס תבישיב דמל ותורחב
 יכדרמ השמ 'רו הקדובולסמ לקניפ יבצ ןתנ
 .הצרא הלעו ןויצ-יבבוחמ היהש ןייטשפא

 .בהלנ םאונו ףירח ןדמל היה ץיבוניבר ברה
 השמ ברה תרזעב םיקה יטיבוסה ןוטלשה ימיב
 הנטק הבישי גו'צנֶמְרקמ קיזייא 'ר ברהו ןודרוג
 בוחרב ,'ץולסיבס רהנה ילופישב ,"לוש-גערב"ב
 לארשי ידלי ףסָא הבו ,היאקסנֶליוזוראטס
 .הרות םדמלל

 דסומה ירעש תא תונוטלשה ורגס 1929 תנשב
 1932 תנשבו ,אלכל ברה ךלשוה םיימעפ .הזה
 םתדליו ותשאו ברה תא וכילשהו ותריד לע וטשפ
 .בוחרל הנטקה

 .הצרא ותחפשמ םע הלע 1936"ב
 .ב"כשת תנשב םילשוריב

 ץיבוניבר הנייש

 1900 תנשב הדלונ ץיבוניבר הנייש תינברה
 הרייעה לש הבר ,ץישפיל אבא ריאמ ברה ,היבאל
 ברה יאצאצמ ,הנליול הכומסה ץיבורטסוא
 ."לארשי תראפת" לעב ,ץישפיל לארשי
 דחי ,קסנימל העיגה ,הנושארה םלועה-תמחלמב
 ברל 1918 תנשב האשינ ןאכו ,ברה היבא םע
 .ץיבוניבר קיזייא לארשי

 הרובגב האשָנ איה יטסינומוקה ןוטלשה ימיב
 ,האנ השא התיה .התיב תא הסנריפו םייחה לועב
 ורגסשכ .תיסורה הפשב בטיה הטלשו הרימת
 הבצייתה ,תואווקמה תא קסנימב תונוטלשה
 ריעה תצעומ ינפב תויתד םישנ תחלשמ שארב
 דילש הוקמה ,ןכאו .דחא הָוקמ ריאשהל השרדו
 חותפ ראשנ הגימָנ בוחרב ידבחה תסנכה-תיב
 .הברה םינש

 התבו הלעבו איה ,החילצה 1936 תנשב
 ,היסור תולובג תאו קסנימ תא בוזעל ,הדיחיה
 היסור אישנ לצא ןילמְרקב תולדתשה רחאל
 .1951 תנשב הרטפנ .המילשורי ולע םהו ,ןינילאק

 יקסנימ םייח

 רטפנ

 יקסנימ םייח



 םישיא ירכז

 רנטר םייח

 .1920-ב הצרא הלע .1907-ב קסנימב דלונ
 .רודלפמורט ףסוי ש"ע הדובעה"דודג רבח היה
 .גרבנטור לעפמ -- םיירהנב חוכה-תנחת ינובמ
 רטפנ םשו הפיחב ררוגתה תונורחאה ויתונשב

 .1976"ב

 בוטיר לארשי

 ב"כב קסנימ ךלפ ,'ץיבופיסוא הרייעב דלונ
 "ןויצ-יריעצ" ישארמ .21.4.1895 ,ה"נרת ןסינב
 הלע .ס"צ ישארמ ןכמ רחאלו ,ןילופבו היסורב
 היצרפואוקה זכרמ שארב דמעו 1932-ב הצרא
 י"אפמ םעטמ ריצ היה .תורדתסהה לש
 םירמאמ הברה םסריפ .םיינויצ םיסרגנוקל
 ןכו היצרפואוקה ,תונויצה ,העונתה יניינעב
 תודלותב םיקרפ"ו היצרפואוקה םוחתב םירפס
 דבוע םע תאצוה) "ס"צ -- "ןויצ-יריעצ"
 לע הפיקמה היפרגונומה םג ולשמ .(ד"כשת
 ."רגרב לצרה רפס"ב רגרב לצרה

 קסנימ יאצוי ןוגראב ליעפ היה בוטיר לארשי
 .רפסה-תדעו רבחו
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 ל"שר םהרבא

 דלונ ,ל"שר הרשו לדנמ לש םנב ,םהרבא ,יבא
 םירכוח לש החפשמל רוכב ןבכ 1902 תנשב
 עיגה ריעצ ליגב .קסנימ ךלפב הָקְטּוריִס רפכב
 כ"חאו היסנמיגב םדוק םש דמלו קסנימל
 תא םייס .החתפנ ךאש קסנימ תטיסרבינואב
 תירבע דמל םג ןמז ותואב .םיטפשמל הטלוקאפה
 ינש דילוהו השא אשנ וידומיל םויס םע .ך"נתו
 .םינב

 יחרזאמ תובברכ ,יבא רצענ 1937 תנשב
 חלּושו תינכפהמ-יטנא תוליעפ תמשאב ,מ"הירב
 ןכו ותחפשמ .המחלמה הצרפ ןמז ותוא .הנחמל
 םינמרגה ידיב וחצרנ ותחפשמ םע ויחָאו ויבא
 הנחמהמ יבא ררחוש 1943 תנשב .םהירזועו
 .אבצל סייגתהו

 שגפ םש ,הבירחה קסנימל רזח המחלמה םותב

 ול ודלונ .השדח החפשמ םיקהו היִנָפ ימיא תא
 תובר עיקשה יבא .לארשיו םחנמ ,םינב ינש
 ,תונויצהו תודהיה יכרע תיינקהבו ונכוניחב
 םירוסיאהו תוריזגה ףרַח ,ך"נתו תירבע ונדמיֶל
 הנניק ,היה םירוסי-דומלש ףא .ןוטלשה דצמ
 .םולחה תומשגתהל ,רתוי בוט דיתעל הוקתה ובלב
 התלע 1971 תנשב .םשגתה םולחה ,ןכאו
 .ץראל ונתחפשמ

 לכב דובעל ךישמה תפפורה ותואירב תורמל
 ךרע הדובעב האר יכ ,וחוכ יפל התיהש הדובע
 .םייח-םסו הלענ

 .ותומב 77 ןב אוהו 1980-ב רטפנ
 ל"שר לארשי
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 רזש ןמלז

 ,לארשי תנידמ לש ישילשה האישנ ,רזש ןמלז
 לש םילוגדה הישיאמ ,רקוחו ררושמ ,רפוס
 ומצע האר ,תילארשיצראה הדובעה-תעונת
 ומצע ףתישו ,התליהקלו קסנימל דואמ ברּוקמ
 בוציעלו קסנימ-רפס לש ותאצוה יצמאמל הגאדב
 ,רפסה ךרוע תא וילא ןימזה רפסמ םימעפ .ותומד
 הדובעה ךלהמ לע ול חוודל ,ןשוש-ןבא המלש
 לע ובכָשב םג .ובכרה יטרפ לעו רפסה תאצוהל
 גאד ,ותריטפ ינפל רפסמ םישדוח ,יָוד-שרע
 םילוחה-תיבל ןשוש-ןבא תא וילא ןימזהל

 ורמאמ לש דיה-בתכ תא ול רסמ םשו ,הירופב
 תינויצצה הדוגאה" ,רפסל בתכש | דחוימה
 וירוענ ימימ תונורכז -- "קסנימב הנושארה
 -ןבא תא החניה ןכ .ותחפשמ יבורק לע םירבדו
 םישקובמה םימולצתה תא גישהל ןכיה ןשוש
 .רמאמה יווילל

 אל אוה .רזש ןמלז לש ןורחאה ודי-בתכ הז היה
 רוא הארש ןושארה ךרכה תא תוארל הכז

 וינע תא םצע רזש ןמלז .(ה"לשת) 1975-ב
 .5.10.1974 ,ה"לשת ירשתב ט"יב דעל

 ןלפש חרז

 סראמב 30 ,ז"סרת ןסינב ו"טב ,קסנימב דלונ
 -ידוהי תיב הז היה .ןלפש הרשו בד וירוהל .7
 13 ליגב .תונייטצהב ןוכית ס"יב רמג חרֶז .ינויצ
 -דנגוי" -- "ריעצה ץולחה" תעונתל ףרטצה
 םוקינכטב דמלו דארגנינלל רבע 17 ליגב ."ס"צ
 "ץולחה" ףינסל ףרטצה ןאכ םג  .יאלקח
 הילאש ,"למע" הנומוקב רקיב ."ס"צ"דנגוי"לו
 ולביקו היסור יבחר לכמ.ידוהי רעונ-ינב וכייתשה

 םישיא ירכז

 ריכה הנומוקב .ץראל םתיילע תארקל הרשכה הב
 ורסאנ םג דחיו דיתעל ותשא ,הרימ תא חרז
 קר בוש ושגפנו ,םינוש תומוקמל ריביסל ולגוהו
 .1927 תנשב חרז עיגה תרנכלו ץראל .תרנכב

 לודיגב תופוצר םינש 54 חרז דבע תרנכב
 םע .וייחב יזכרמ דועי הז ףנעב הארו ,םיבנע
 דדומתה ,םירהה תונורדמל םרכה יחטש תרבעה
 ,תיעלס המדאב ,םישק היפרגופוט יאנתב חרז
 .יחוורו הפי ףנע ולאה תומדאב םיקהל חילצהו
 םינז רוצייל חרז רסמתה קחצי ודיחי-ונב םע דחי
 ,תולחמ ינפב םידימע ,םיבנע לש םישדח
 ףקותב ללש חרז .אוצייל םימיאתמו םיריכבַמ
 הדובעה לכ עצבל דיפקה ,קשמב הריכש הדובע
 הלע רבדהו ,םיימצע תוחוכב קר םינפגה םרכב
 .שממ ןורחאה ומויל דע דובעל הכז .ודיב

 .1981 טסוגואב 29 ,א"משת באב ט"כב רטפנ

 ראילקש שריה

 קשמב תיצולחה הרשכהב היה .1904-ב דלונ
 קסנימב דבע .1923-24 םינשב םירקבש יח-לת
 רוזיאב | בולישורוה ש"ע | תשורחה-תיבב
 ררוגתה .1970-ב קסניממ הצרא הלע .הקבוכאיל
 .ןויצל-ןושארב 1983-ב רטפנו



 תומשה חתפמ

 .םירכזנ םה םהבש םידומעה ירפסמו רפסב םירכזנה םישנאה תומש ,קיודמ יתיבפלא רדס יפל ,םיטרופמ חתפמב
 םיזמּורמ תומש ואבוה אל .ופוס דעו רוביחה תישארמל םידומעה לש ללוכ רפסמב ,חתפמב םילולכ םירבחמה

 תומש םתוא יבגל רפסב וטקננש םינושה םיביתכה ללכמ .החפשמה"םש אלל םייטרפ תומש ןכו ,ושרופ אלש
 .םהמ דחא קר אבוה םמצע

 348 347 סלָּבִא
 347 יטרג סלָּבא
 466 לאומש (ןמרקוצ) םעוניבא
 206 140 104 6 1 םהרבא (ןייטשנזור) ןשוש-ןבא

4 229 232 250 257-255 466 
 468 254 206 140 116 יבצ (ןייטשנזור) ןשוש-ןבא
 140 77 7-5 3-1 המלש (ןייטשנזור) ןשוש-ןבא
5 266 467-465 475 486 

 181 122 113 באז ץיבומרבא
 87 השנמ ץיבומרבא
 8 .ר ץיבומרבא
 206 ?יבומרבא
 166 165 162 לאקזחי יקסמרבא
 162 השמ יקסמרבא
 81 79 57 53 50 49 14 לאומש יקסרוגא
 341 לדא
 347 345 לואפ רלדא
 82 ןייטשרלדא
 225 209 ןייבונורהא
 433 431 429 69 תידוהי קי'צנורהא
 215 203 ילתפנ ץיבייסבוא
 463 רצישסבוא
 130 ףסוי ןמרבוא
 123 טרבּוה ןגאהוא
 137 (לאינד) ףלוו קוברווא
 58 51-49 םוחנ רדנֶלסיוא
 57 .ב יקסבָילוא
 466 463 462 םוחנ יקסנשלוא
 462 69 רדנסכלא יקסבורטסוא
 306 הנֶלִי יקסבורטסוא
 61 60 .ל יקסבורטסוא
 307 באלסודאר יקסבורטסוא
 354 303 302 286 היראמ הבופיסוא
 182 םחנמ ןיקשיסוא
 57 ףסוי ושוטאפוא
 208 יקסנפוא
 323 322 ןוקוא
 167 יכדרמ ןוקוא
 227 185 130 ןומולוס ץיברּוא
 176 .ש בוחורוא
 167 אבא-םהרבא ירוא
 482 םדא ןרוא
 481 ירוא ןרוא
 481 אסא ןרוא
 481 הנח (רניירק) ןרוא
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 5 סחנפ (יקסמרבא) ןרוא
 282 דלאווסרוא
 68 57 50 49 רּב יקסנאשרוא
 445 444 307 ריאפ רוגזא
 168 א"בא ריאמיחא
 163 רגניטא
 108 יקסבוטאנגיא
 124 םהרבא (ןוליא) ןוסלדיא
 313 312 291 .ו יקסבונאיוא
 11 ונוק ילארזיא
 223 לארשי ןיקטיא
 356 295 294 283 דבכוי קי'צנָבור-ןמרבייא
1 385 466 

 469 203 202 131 ףסוי ןמלדייא
 484 165 גו'צנמְרקמ ברה ,קיזייא
 185 המלש גרבנזייא
 123 122 ךורב טדאטשנזייא
 122 ףסוי טדאטשנזייא
 122 לאומש טדאטשנזייא
 462 409 336 278 274 267 148 ףלודא ןמכייא
 57 53 37-35 .ד ןרוהנייא
 111 ןועמש ןרוהנייא
 222 184 173 142 והילא (ןייטשפא) תליא
 307 סויציבולפמיא
 306 ןימוטסיא
 187 'זָבינופמ יבר ,הל'ציא
 200 198 188 154 16 6 1 םחנמ (יולה) ץיבוקציא

6 207 213 246 249 254 465 466 
 445 קי'צמרכא
 154 רלושטלא
 101 עשוהי רלושטלא
 30 יכדרמ רלושטלא
 189 הבול באילא
 169 ללה רדנסכלא
 53 52 50 39 37 34 32 31 27 16 ללה בורדנסכלא
 422 'ץיבורדנסכלא
 145 (הבול יקסבוניטופאש) .א ימלא
 328 290 הרוד ץיבורפלא
 130 בקעי ץיבורפלא
 162 76 דוד ןיקלא
 254 םחנמ דניקלא
 117 ריאמ יקסרודמא
 303 לארשי טוימא
 181 'ץיבקשורמא
 70 ןמרָמָא
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 87 לֶגנָא
 237 236 227 225 201 185 173 ביירדנא
 174 דינואיל ביירדנא
 67 54 50 .ש יקסדנא
 231 ןאחארטסא
 147 ירוא ןאכארטסא
 223 130 דוד ןאכארטסא
 365 ןיטוגיסא
 רתסא ןיקמורפ 'ר ,רתסא
 16 קיזייא ןירתסא
 57 .ב םיובלפא
 397 ןייטשפא
 484 154 152 יכדרמ-השמ ןייטשפא
 350 332 328 319 313 283 282 םוחנ ןייטשפא

5 356 358 369 400 423 
 312 ץי'צניקא
 431 293 151 141 70 64-60 58 57 קילז דורלסקא
 70 22 ריאמ דורלסקא
 428 לארשי דלפנסקא
 231 הינָאפ ןייטשקא
 447 יבצ דרא
 105 .ש בונורא
 12-10 ירוגירג ןוסנורא
 433 רקצורא
 352 השימ רקצורא
 398 לאומש רקצורא
 בייל הירא ןהכ 'ר בייל-הירא
 הירא קדרד 'ר הירא
 232 230 הדוהי זרא
 50 סכאמ קירא
 160 ןמלז ןרא
 302 גיודול רנטנילנרא
 190 םהרבא טסרא
 190 הנח טסרא
 307 306 .ל ביידאקרא
 54 םולש שא
 482 המימי (יקסבוסוק) דשא
 58 .י ףרודנשא
 166 77 58 57 53 50 49 17 והילא ץיבורשא

 429 69 67 קחצי לבאב
 208 ףסוי רדאב
 345 ראתול ראואב
 143 סיגרוי סיטייאשורטלאב
 130 השמ ראילאב
 252 'ץיבוכאלאב
 302 רטניג ץיבונָאב
 74 הקרא רֶסֶאב
 209 בונאראב
 113 חונ וראב
 431 64 ירוגירג ןיקזוירָאב
 184 הרש יקסנשיראב

 תומשה חתפמ

 195 .ב הסירדב
 174-171 םולש טהב
 484 .מ יקסלטבוב
 170 ןיטרמ רבוב
 129 סירוב ןגוב
 306 בינ'זוב
 380 הינג קיניבטוב
 184 יבצ קיניבטוב
 68 ילתפנ ןיווטוב
 310 הינג טרובמיוב
 483 431 57 לחר לוומיוב
 299 ראכאז וקיוב
 203 190 20 יאלוקינ ןיראכוב
 291 וקנראדנוב
 85 אָרּּב
 92 .י קארוב
 74 החמש ןמגרוב
 266 258 השימ קיבורוב
 463 ןייטשרוב
 58 .מ ןייטשרוב
 437 דראבזֶב
 422 (לאומש קינבאלפ) קורטימז הילודאיב
 228 190 143 141 .נ.ח קילאיב
 394 ןמלגיב
 266 265 263 261 הַבָּב יקסבוחיב
 263 הינוס יקסבוחיב
 52 17 ןילייב
 69 יקסבוקרצולֶאב-ליב
 228 195 לדנייש הקסבאליב
 231 רלדניב
 116 107 ןתנ יקצירטסיב
 57 .מ םיובנריב
 211 יאתבש (ןיקסאב) יבצ-תיב
 86 ךולב
 89 רעכאילב
 259 ליו םולב
 281 ןמחנ לטנמולב
 הקמולב ןיקנֶליו 'ר ,הקמולב
 319 318 קוטשנמולב
 366 364 363 361 357 הֶנֶלֶה ץיבודנְלב
 310 301 300 297-285 293 היבוט יקסלְּב

29 
 219 188 123 94 דרול ,רופלב
 440 438 לבממֶּב
 114 .א רידא-ןב
 145 לארשי והילא-ןב
 190 104 102 דוד ןוירוג-ןב
 100 .א םחנמ-ןב
 274 ק'צנב
 183 182 (בושאילָא) תובשחמ-לעב
 276 שיפכָארב
 428 421 143 69 68 58 57 54 דוד ןוסלגרב



 תומשה חתפמ

 254 206 200 150 147 146 142 115 לצרה רגרב
9 475 485 

 181 הדוהי רגרב
 154 153 129 115 104 96 94 89 16 קחצי רגרב

0 171 181 199 206 254 469 
 407 לקנעי רגרב
 470 469 434 200 6 1 יכדרמ רגרב
 176-175 קחצי רדנורב
 478 435 221 181 170 134 105 רב בוכורב
 57 ץיבוכורב
 195 194 (באז) הילוו גרבמורב
 239 ןייטשנורב
 58 57 52 50 20 השאי ןייטשנורב
 306 305 סירוב ןיקסורב
 307-304 השאמ ןיקסורב
 208 188 181 116 92 (סוילוי) הדוהי סוקצורב
 231 הריפ ןמטור-ןמרָוְרב
 472 .ל בינ'זְרב
 67 עשוהי בונוטרב
 61 ירלאו בוסוירב
 117 88 םהרבא (ןיגארב) ןיניירב
 471 הרש יקסנשירב
 58 לחר תוכרב
 208 (ב"יצנה) הדוהי יבצ ילתפנ ןילרב
 139 טיורנילרב
 160 קחצי-םהרבא ןמרב
 87 ץלוהנרב
 474 ח"י רנרב
 57 לחר ןייטשנרב
 130 לאפר ןייטשנרב
 355 הרוד ןוסרב
 228 הינפ יקסבלסרב
 228 השמ (יקסבלסרב) עלס-רב
 424-421 היסא רלסְרב
 349-336 314 292 םייח םערב
 356 הנוי ץרב
 479 ףסוי ץרב

 222 רזעילא הזבאג
 116 לבייפ הזבאג
 16 ןינָאג
 181 92 .ש ןייטשפָאג
 88 16 ילתפנ יקסוברָאג
 99 ינועדג
 69 יאלוקינ לוגוג
 68 .ש רנידוג
 231 בילטוג
 114 .מ ןאמטוג
 354 353 וטוא ךאבנטוג
 274 גרבנטוג
 69 65 לקנעי ץיבוקטוג
 483 470 הרובד (רנטר) ןמרטוג
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 478 470 235-232 226 לאוי ןמרטוג
 327 322 321 הרש דנאלוג
 321 ןועמש דנאלוג
 53 גרבדלוג
 160 76 םהרבא גרבדלוג
 183-181 179 16 והילא גרבדלוג
 416 הבוד גרבדלוג
 183-179 ןנח גרבדלוג
 114 16 ףסוי גרבדלוג
 ז"הנכי 'ר ,ןסינ-והיעשי גרבדלוג
 467 466 6 1 ואיל גרבדלוג
 416-441 הבויל גרבדלוג
 192 190 הידעס (זפ) גרבדלוג
 466 1 הזילע גרבדלוג
 470 229 213-210 203 6 1 ןבואר גרבדלוג
 229 213 1 הרש גרבדלוג
 101 ןמלז רגרבדלוג
 231 ףסוי רוגדלוג
 428 ולראק ינודלוג
 328 ןידלוג
 159 75 היבוט-קחצי ןידלוג
 471 470 231-230 האל (קשרהמ) ןידלוג
 396 ריאמ ןידלוג
 228-226 םוחנ ןידלוג
 80 79 (רעטאלב הלקנעי) שריהנדלוג
 429 70-68 62 52 םהרבא ןדאפדלוג
 208 188 150 116 רדנסכלא ןייטשדלוג
 432 429 69 רוטקיו רני'צבולוג
 301 קי'צבולוג
 421 ץידולוג
 65 במולוג
 439 ביסוג

 111 רדנסכלא בוק'צוג |
 431 לראק בוק'צוג
 315 ץיווָארוג
 273 ץיברוג
 433 ץיברוג
 184 הנח ץיברוג
 472 ירוא ןודרוג
 87 הוח ןודרוג
 471 465 208 הדוהי ןודרוג
 292 ל"י ןודרוג
 161 149 85 74 השמ ןודרוג
 471 ח1 ןודרוג
 231 208 אביקע ןודרוג
 196 יבצ ןודרוג
 231 הילופ ץיבוניבר-ןודרוג
 466 462 461 סקילפ ןידרוג
 358 357 284 282 יקצדורוג
 354 286 היראמ הבוכורוג
 178 םהרבא יקצירוג
 57 קילרוג
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 353 קילרוג
 462 קילרוג
 136 הינה קילרוג
 363 הקנויל לקניפרוג
 183 םחנמ לקניפרוג
 448 381 212 204 192 םיסכאמ יקרוג
 58 51 ןורהא ןייטשרוג
 413 289-286 לאכימ בילֶביג
 254 253 יקסניסייג
 64 .ו 'ץיגליג
 226 םחנמ ןוסלפמיג
 229 לחר ןוסלפמיג
 32 23 .א גרובזניג
 467 466 6 1 בד גרובזניג
 254 186 תידוהי (אירול) גרובזניג
 186 המחור גרובזניג
 40 .י ןייטשדאלג
 351 ףסוי ןיבל'ֶג
 351 הבּיל ןיבל'ג
 446-439 הנינ וקבָלג
 446 443-439 434 291 290 סורטֶס וקבלג
 265 263 248 הטיג ןיקסולג
 248 165 157 149 148 81 80 לדנמ ןיקסולג
 265 263 ןבואר דנאפלג
 463 רלג
 351 הניז היאקציבמג
 335 325 ןוימֶט וקנזננ
 208 (ינפג) ץיבונפג
 363 בודארג
 303 היראמ הקסבָיארג
 48 רמארג
 157 טאנארג
 431 429 םהרבא לּבְרג
 57 לטומ ןאיבורג
 148 ריאמ-בקעי יקסנזדורג
 363 361 357 ליאכימ בומורג
 483 448 וקימורג
 67 .ב רָאסורג
 356 .מ בונבירג
 90 קחצי םיובנירג
 108 יראכאז גרבנירג
 466 323-320 הלב ןייטשנירג
 310 299 297 293 291 267 בקעי ןייטשנירג
5 466 

 297 .ש גנילרג
 359 308 הלוקינ וקנמיסרֶג
 331 בקעי ץיבוצרג
 284 דוד גיצרג
 196 הנשוש בוקי'צרג
 185 ףסוי ןמצרג
 148 בר ,םוחנת-ןושרג
 75 74 42 .א .א ינושרג
 472 ירוגירג ינושרג

 תומשה חתפמ

 57 הטומ ראיטכָאד
 /3 72 49 46-44 .י קאדראד
 466 השמ יקצ'זרובד
 273 ןיקרובד
 472 הנימ (יקסרובדובונ) יריבד
 337 הדיא סאאה"הד
 348 347 337 דראהנרב סאאה"הד
 348 345 337 ץירומ סאאה"הד
 431 430 68 הפול הגְו"הד
 10 יקצינסומ-ראבבוד
 424 416 309 301 299 295 בובּוד
 289 שריה ןיבוד
 420 יקציבוד
 435 201 143 114 ןועמש בונבוד
 168 והילא ןיקבוד
 87 ףסוי ןיקבוד
 58 לאקזחי ןישורבוד
 148 ילבט דוד
 280 בודיוד
 310 309 ץיבודיוד
 473 472 466 םיפָי ץיבודיוד
 304 היפוס 'ץיבודיוד
 196 בקעי ןודיוד
 416 הוא ןוסדיוד
 416 הריא ןוסדיוד
 416 הינג ןוסדיוד
 416 408-395 המורפ-הרובד ןוסדיוד
 416 408 405 לארשי ןוסדיוד
 68 57 .צ יקסלופוגלוד
 183 חספ הקנילוד
 355 354 351 350 328 סירוב יקסלוד
 473 466 243-240 166 הירא ןיצלוד
 473 243 240 םירמ (רציירד) ןיצלוד
 473 243-240 160 6 1 השמ ןיצלוד
 435 84-82 58 57 52 50 43 20 17 לקצַח ץֶאינוד
 231 יקסרוקוד
 152 קחצי יקסרוד
 460 308 סכילפ יקסני'זרֶזד
 455 השמ ןייד
 74 השמ ןיניד
 87 ןיגולד
 446 445 434 רוגיא וקנ'ִצַמְד
 309 299 (ןזייאפור לאומש) בָאָה לאינד
 252 ןוטנא ןיקינֶד
 175 רגיצנד
 161 153 149 76 הירא קדרד
 20 סינבורד
 81-79 ןיקיורד
 243 240 םירמ רציירד

 347 345 ןהאה
 271 רצלאה
 169 126 רֶלאה



 תומשה חתפמ

 331-329 הקנאב רמאה
 276 נארפ לראק סָאה
 435 הקשיט ינטראה
 57 .מ ןמצראה
 187 הנליומ ןואגה
 בייל הדוהי םחורי ןמלרפ 'ר ,קסניממ לודגה
 208 השמ ןמסדוה
 167 קחצי זוה
 183 ןנח דלֶפכוה
 53 52 50 49 םייח קוטשמלוה
 345 ףוה
 349 345 (ןושרג) דראהרג ןמפוה
 483 57 דוד ןייטשפוה
 114 (הינגבָי) הינ'ָז ץיברוה
 196 195 170 129 123 92 16 בד םייח ץיבורוה
 87 לאכימ ץיברוה
 202 192-187 87 1 לאומש ץיברוה
 460 לימא ץיבורוה
 160 76 םולש ץיבורוה
 161-159 157 152 149 77 75 74 עשוהי רנדורוה

5 240 242 244 247 249 
 152 לארשי רנדורוה
 337 רנטרוה

 439 321 298 281 ףלודא רלטיה
 274 267 דראהנייר ךירדייה
 160 רתלא ץיבליה
 167 ריאמ רמייהסדליה
 278-276 267 ךירנייה רלמיה
 67 ץרפ ןייבשריה
 307 הדוהי יבר יולה
 57 .ש דנאמלֶה
 87 דוד דנאפלָה
 462 רדנסכלא ןירפלה
 148 לאיחי ןירפלה
 74 קחצי ןירפלה
 208 170 ריאמ ןירפלה
 111 םירמ ןיני'זורפ-ןירפלה
 130 ןועמש ןירפלה
 429 70 69 57 לאומש ןיקלַה
 87 תידוהי רֶלֶה
 337 טרברָה רגרובמה
 105 לאומש רטפָה
 230 194 173 םולש ןיטקָה
 בקעי-םהרבא קינטיז 'ר ,ןודאה ברה
 248 247 הָיליאמ ברה
 81 80 78 הקנאיפָלס לש ברה
 קחצי ףסוי ןוסרואינש 'ר ,שטיבאבּולמ יברה
 214 207 206 באז ןימינב לצרה
 479 םהרבא דלפצרה
 73 םיובנשרה

 65 ןנחלא רֶלגא
 69 68 .א הקרויווָאו
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 282 274 273 271 .ס בוסאשפּואו
 342 ךאלאו
 461 ילא קאלאו

 196 הינוס קלאו
 197 130 הרש ןמרקוצ-לזנָאו
 335 יקסבליסאו
 493 רדנסכלא טרָאו
 306 רֶנרֶאו
 252 144 ילהי ןמגו
 81 79 58 57 50 17 ןורהא יקסנירבולוו
 81 יקסבאדולוו
 292 ףלוו
 69 הניפלוו
 445 439 ילוטאנא בוקלוו
 145 הקבר בויבורוו
 354 בונורוו
 486 415 413 .ק בולישורוו
 51-49 יכדרמ רגנייו
 81-79 (ןמה הקשיומ) השמ זיוהנייו
 353 352 הקטונ זיוהנייו
 53 סכאמ ךיירנייו
 400 קוטשנייו
 122 118 114 113 13 12 10 8 ןורהא ןייטשנייו

4 207 
 130 דבכוי ץיברוה-ןייטשנייו
 231 הינאמ ןייטשנייו
 358 332 328 313 282 ןייטשנייו
 228 םהרבא דרובסייו
 228 223 221 130 םולש (הנביל) דרובסייו
 323 322 הינורב גרבסייו
 62 ריאמ השטיא גרבנסייו
 64 לרפ גרבנסייו
 142 ןימינב ץייו
 24 .א טילבצייו
 154 ץיבשובליו
 185 124 קחצי קו'צנליו
 162 153 ("זיולק סעקמוילב") הקמולב ןיקנליו
 53 51 50 רזייל ןיקנליו
 57 יכדרמ רנליו
 58 ריאמ רָאניו
 105 ןאבסיו
 57 רוטקיו
 264 (הכלמה) הירוטקיו
 151 .ב קדאלו
 423 291 בוסאלו
 473 257 228 222 היח יסונמ-ץיבוקלְו
 266 258 257 ףסוי ץיבוקלו
 474 257 ןועמש ץיבוקלו
 348 337 ץנייה הדלְו-רֶד-ו
 337 הלראק הדלו רדיו
 103 100 ןימרנב טסו
 252 רטויפ לָגנארו
 466 394-392 295 לוטאנא םייהטרֶו
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 105 םוחנ יקסנילרֶו
 286 היטסאנ קי'צימרֶו

 348 ָאטדָאז
 52 קָאסֶאמאז
 196 הקבר ץיבונורהא םייהקאז
 462 454 450 באז יקסניטוב'ז
 474 בקעי ןיריבז
 474 466 465 232 185-184 6 1 קחצי ןיריבז
 247 ץיבודוז
 163 ףסוי המלש ןְיוו
 302 לראק סאפדנוז
 179 ץיבופוז
 437 436 בוקו'ז
 350 .ד אברוז
 353 352 לאכימ בורוז
 301 300 297-295 293 289 285 268 םולש ןירוז

6 310 325 326 329 335 377 382 383 385 
6 391 393 394 406 410 413 416 424 466 

 383 328 רקיציביז
 324 קילאו ץייזלטיז
 462 461 446 קחצי יקצינטי'ז
 446-434 407 349 314 291 290 קראמ יקציניטי'ז

8 463 
 133 בקעי-םהרבא קינטי'ז
 223 אשוז ןמדייז
 415 בָצייז
 81-79 קי'צייז
 43 41 29 28 24 .ל רגניז
 401 רגניז
 110 ירוגירג בייבוניז
 475 474 265 260 (קנאי) בקעי ןמסיז
 58 בייל דניקסיז
 475 465 151 6 1 דוד יאכז
 74 ךורב ץיבודלז
 181 דוד ץיבודלז
 418 ןיקטֶלז
 10 .א בונמלז
 74 רזייל גרובצלז
 142 רדנסכלא דניקלז
 181 יקסבוטנ'ז
 248-244 86 78 האל (ילאמ) אריעז
 87 ףסוי לבבורז
 207 182 181 113 בקעי (ןיקתיו) לבבורז
 470 החמש יקסבוקר'ז

 181 139 137 רדנסכלא ןישאח
 11 שדח
 293 םולש יקסבלוח
 199 154 153 129 128 115 96 94 16 םייח ןיגרוח

207 
 273 ןיגרוח
 397 250 232 םוחנ ןמטייח

 תומשה חתפמ

 285 סירוב ץיבומייח
 216-214 206 203 202 1 יכדרמ יקסבומייח
 108 סירוב ןיקייח
 108 ןורימ ןיקייח
 188 187 110 108 107 לאונמע ןיקייח
 108 הרולפ ןיקייח
 475 6 1 םוחנ ץיניח
 153 149 76 75 (רסיא 'ר) רסיא-לארשי ץיבולכח

1 162 
 466 הביר יקסנילימח
 240 ביילררשא ץפח
 196 175 87 עשוהי ץפח
 ריאמ-לארשי ןהכ 'ר ,םייח-ץפח"
 251-249 הירא ץורח
 249 הלייב ץורח
 251 קחצי ץורח
 250 לדנמ ץורח
 19 הטיקינ בו'צשורח
 160 ברה ,פ"לרח

 57 .מ יקסביאלאלאט
 302 ץנארפ קאט
 138 קחצי ןיקנבט
 186 הינ'ָז (גרובזניג) יקסרָבט
 339 ץירפ טדוט
 362 לטומ ףיוט
 45 בָל יוטסלוט
 366-364 הילאו יקסרקוט
 417 370 365 363 362 הילוז יקסרקוט
 367-357 287 284 282 (היטאק) םירמ יקסרקוט

7 466 
 335 ליסאו בורוט

 79 ביוטלקרוט
 231 87 ןימינב ןיקמויט
 87 16 חונ ןיקמויט
 104 103 18 שריה יקסנָאטיט
 231 היִנַא ףייט
 231 184 הילטאמ ףייט
 307 151 141 67 66 57 השמ ףייט
 450 449 .ק בזאירימיט
 196 96 היעשי יקסניטקיט
 206 םהרבא יקסניטסקיט
 460 ידיס לט
 466 433 431 57 המאיז ןיסֶלֶט
 386-378 294 הדניה ןמסט
 231 208 200 194 193 173 131 96 6 1 השמ ןמסט

5 476 
 176 היִסֶּפ ןמסט
 429 69 םהרבא .לפָארט
 370-367 הרובד קינברט
 181 178-175 125 124 92 91 ףסוי רודלפמורט

5 201 207 476 482 485 



 תומשה חתפמ

 306 304 ליריק סורט
 209 .ל יקצורט
 206 .א .י שּווירט
 89 יסוי ינראשט
 257 226 188 180 117 111 לואש יקסבוחינרשט

7+ 

 20 .ה הדוגאי
 435 בו'זָאי
 166 66 ייגרס ןיִנֶסָאי
 254 .י יקסבאלסוראי
 101 לבבורז ןיכירֶזבי
 142 130 בקעי הנבי
 183 קחצי הנבי
 195 .ש בולדגי
 480 ןונמא ןידי
 בוקינ'צולומ 'ר ,םולשו ןושחנ ןידי
 476 176 87 קחצי (רנטר) םולהי
 459 ץיבלידוי
 401 ןבואר סכוי
 225-224 השמ בולְוְי
 87 סוילוי
 315 לדנמ ץיבוקסוי
 315 ילאס ץיבוקסוי
 315 היער ץיבוקסוי
 462 ןואיל סירוי
 297 286 הנח קי'צשבוזָי
 222 221 214 151 57 (נ"י גרבדלוג) ז"הנכי
 461 365 לסוי ץיבלקני
 ריאמ בקעי יקסנודורג 'ר ,ריאמ-בקעי
 200 193 131 104 98 96 הילדג (קּו'צשְלופ) ירעי

8 209 231 476 477 
 477 הרימ (ץיברוג) ירעי
 143 .א הפי
 466 312 283 282 280 גילז הפי
 90 .ל הפי
 462 דינואיל הפי
 400 358 328 312 292 284-282 השמ הפי
 205 היטיו ןורפע-וחרי
 161 לדנמ יחרי
 161 ןועמש יחרי
 484 לאומש בירי
 16 'ץיבולומרָי
 413 ןיקרי
 154 ןי'זולוומ ברה ,לארשי
 160 לואש ילארשי

 431 428 151 141 65 61-57 54 20 יזיא קיראכ
 182 רקסוא ןהכ
 293 266 258 257 64 62 57 והילא (ןאהאק) ןהכ

1 
 148 בייל-הירא ןהכ

3 

 116 ןימינב ןהכ
 343 דראהרג ןהכ
 350 314-267 205-198 96 75 6 5 2 1 דוד ןהכ

7 3:67 371 378 395 411 418 425 428 447 
6 

 431 266 258 257 ןמלז (ןאהאק) ןהכ
 244 187 152 149 ("םייח-ץפח") ריאמ לארשי ןהכ
 207 206 169 115 111 104 96 94 16 השמ ןהכ
 293 272 השמ ץיבונהכ
 336 הניז ירפכ
 478 477 לאכימ (וסקוק) ירפכ
 478 477 196 6 1 הרש ירפכ
 209 173 ץכ
 231 184 המָא הנבי-ץכ
 422 ץיבוצכ
 468 170 לרב ןוסלנצכ
 87 בייל םייח ןוסלנצכ
 16 (לאיניצק) יִנָּבלאומש ןוסלנצכ
 231 ןוסלנצכ
 260 ףסוי טסורכ
 87 ןדשכ

 476 לחר ןמטואל
 308 הזאל
 ,טסוגוא הגנאל
 9 רדנאל
 68 שריה טרָאקָאל
 350 סירוב ץיבוקבֶל
 350 הינגבָי ץיסוקבל
 484 151-148 1 םייח יאשבל
 196 יקצֶּבול
 196 השמ יקצבול
 229 222 לחר יקצבול
 278 275 274 הזול
 170 יאתבש יקסניזול
 186 היראד ךפונ-הבודיול
 306 טיול
 195 190 189 186 147-105 88 66 59 .ל הטיול

0 202 215 230 478 
 16 רזעילא ןיול
 478 239-236 232 226 הירא ןיול
 466 ידקרא ןיול
 222 סירוב ןיול
 236 204 197 195 התרָב ןיול
 478 הוח ןיול
 57 20 17 8 לקנעי ןיול
 306 הניל ןיול
 354 352 313 312 290 289 (רָּב ןירוס) השמ ןיול

9 363 
 85 םייח-השמ ןיול
 206 .נ ןיול
 196 16 יבצ ןיול



14 

 130 לחר ןיול
 360 359 353 352 322 313 312 הרש ןיול
 83 ןיול
 87 ןיול
 158 157 ןיול
 464 463 461 ןיול
 181 ןוסניול
 477 ל"י יקסניול
 192 108 .א יקסרא'צאנול
 254 ןויצ-ןב אירול
 258 היעשי אירול
 70 53 חונ אירול
 57 עטנ אירול
 171 רֶצישול
 130 היח ץיבוניבר-רַצישול
 1 הכלמ יקסבוחל
 151 113 .א (טלאו) ןיסָאיל
 122 .מ רָאביל
 51 ץיבוביל
 130 בד ןוזביל
 298 בצנביל
 196 הילופ ץיבוקביל
 57 ןמרביל
 253 ןמרביל
 442 ץישביל
 466 רזעילא יקסבודיל
 70 ןאבויל
 313 ףסוי קאבטיל
 122 114 (י"ח דנאפלָה) .א קאווטיל
 166 136 השמ בוקאווטיל
 429 428 421 68 בייל בוניוטיל
 85 .מ בוניוטיל
 149 רימוקליומ ברה ,בייל
 159 76 75 עשוהי לארשי 'ץיבובייל
 209 ץיבובייל
 242 ץיבובייל
 151 שריה קיוייל
 5 1 יניס רטכייל
 87 ןויצ-ןב ןיקייל
 63 סאכימ בוקניל
 209-206 200 193 131 104 98 96 88 בד בופיל

214 
 253 130 לחר ןיקפיל
 325 השרבא ץישפיל
 484 לארשי ץישפיל
 484 אבא ריאמ ץישפיל
 57 .מ ץישפיל
 208 193 96 השמ ץישפיל
 196 16 בייל םוחנ ץישפיל
 460 המחנ ץישפיל
 20 ץישפיל
 189 ץישפיל

 תומשה חתפמ

 368 ץישפיל
 459 ץישפיל
 437 342 307 246 105 66 54 45 14 רימידאלו ןיִנָל

8 454 478 
 231 תודיפל
 420 415 413 400 363 296 לארשי תודיפל

 183 182 143 114 24 23 בקעי יקסני'צשל

 166 66 רימידאלו יקסבוקאיאמ
 243 הדלוג ריאמ
 68 לאינד ץיבוריאמ
 228 223 המלש (לאירומ) ץיבוריאמ
 252 ונכאמ
 האל אריעז 'ר האל היאלאמ
 57 םייח יקסניטלאמ
 162 סענאמ
 49 דוד ץאמ
 359 המיל הקסלא'צאמ
 355 ןיטנלאו בוראקאמ
 205 ייזמאר דלאנודקאמ
 209 114 ןיסאיראמ
 היראמ ןוזרָאק 'ר ,הנבומרבא היראמ
 189 לראק סכראמ
 483 428 271 253 151 144 57 54 ץרפ שיקראמ
 166 157 ללה הילדמ
 200 הנינ םֶדָמ
 57 לאינד קשרהמ
 246 87 הנח קשרהמ
 130 יקסנאליגומ
 62 לֶאדומ
 359 הניד רקסיידומ
 359 הינוס קסיידומ
 360 359 היסצ רקסיידומ
 433 431 ןיהומ
 273 272 21 .ו בוטולומ
 479 231 223 היתב בוקינ'צולומ
 240 ללה-םוחנ (ןידי) בוקינ'צולומ
 479 228 ןושחנ (ןידי) בוקינ'צולומ
 479 266 257 םולש (ןידי) בוקינ'צולומ
 208 הרש בוקינ'צולומ
 480 הטלא ('זראילקש) יקצובוקומ
 480 260 השמ יקצובוקומ
 20 בולארומ
 182 170 169 ירנה ואטנגרומ
 23 רזעילא ןרטשנגרומ
 130 הרָיו ךורומ
 400 368 357 328 289 283 282 והילא ןיקשומ

412 
 410 303 הנלי קינֶזָמ
 291 .א ץיבסוטמ
 240 קזייא יקצילטָמ
 118 10 9 בוקינסאימ



 תומשה חתפמ

 85 סיזיימ
 44 ןמחנ לזיימ
 116 87 לאומש לזיימ
 352 הַנָל סלזיימ
 69 ןיימ
 58 עטנ זיוהניימ
 437 יאלוקינ בוליאכימ
 276 בושילאכימ
 458 447 424 184 21 המלש סלָאְכיִמ
 178 175 םירמ ןוסלכימ
 407 ןוסלכימ
 464 463 יקסבלימ
 201 לאומש יקסבוקולימ
 70 רנלימ
 483 ירמ הני'צלימ
 87 השאמ רלימ
 472 ל"י ןומיִמ
 353 ףסוי לדנימ
 34 .ז ןילדנימ
 םייח יאשבל 'ר ,םייח יקסנימ
 265 קחצי ץנימ
 222 לארשי ץנימ
 ןושרג ןמ 'ר ןמטוג בוקנימ
 16 6 1 לאכימ בוקנימ
 130 הנשוש ןמירפ"בוקנימ
 83 ןיקנימ
 328 ןיקנימ
 58 .ד רכאמצימ
 14 שטיבקצימ
 176 175 ןמלק יקסרימ
 222 המימ ןיקרימ
 480 475 466 266-260 6 1 הימחנ יבכמ
 481 466 206 196 180 111 רב-בוד ןיכלמ
 445 ןיכלמ
 435 בוקנֶלֶמ
 130 ריאמ רצלֶמ
 196 לבייפ רצלָמ
 467-465 226 6 1 ןושרג (בוקנימ) ןַמ
 354 לדנמ
 483 68 62 54 52 50 46 ס"ומ ילדנמ
 206 ןוסלדנמ
 159 היחתפ ןיקנמ
 348 347 345 סקאמ יקציברמ
 147 146 סירוב ןילוגרמ
 221 216 180 הדוהי-םייח סילרמ
 16 ןתיאל-ליכשמ

 340 ּויםאנ

 54 .פ ןסנאנ
 179 ןואילופאנ
 472 בד יקסרובדובונ
 472 ןמלז המלש יקסרובדובונ

15 

 291 288 .א בוקיבונ
 57 לֶאדונ
 206 קיטונ
 58 53 52 קחצי בוניסונ
 207 198 186 172 117 115 87 באז"הדוהי ךפונ
 198 קחצי ךפונ
 429 ךורב דרונ
 םוחנ ןמטייח 'ר ,ברה ,םוחנ
 378 קי'צמחנ
 130 היח רבוקנאינ
 7 דוד בינ
 416 רדנסכלא יקסבָינ
 66-64 לאומש רגינ
 180 קראמיינ
 280 'ץיבורופי'צינ
 154 ןושארה יאלוקינ
 435 413 301 300 207 206 109 ינשה יאלוקינ
 149 'ץיבייאלוקינ יאלוקינ
 308 221 220 215 יאלוקינ יקסלוקינ
 218 יקסלוקינ
 420 ןיטקינ
 354 'ץיטיקינ
 113 םוחנ (סקלאפר) רינ
 208 יכדרמ (יבדאצמנ) יקסבצמנ
 58 57 רעד ,רתסנ
 466 167-159 77 75 יבצ השמ הירנ
 259 יבצ ירשנ

 57 והילא יקסבוקיואס
 57 .י ינאירבְרֶאס
 195 החמש בולדרבס
 87 .ח לגס
 466 לגס
 130 ץיבולגס
 355 הבּויל יקסבודס
 376 356-350 312 280 היפוס היאקסבודאס
 121 בקעי בולדרָאוס
 81-79 יקסבונא'זריוס
 431 יקסבונכוס
 149 םייח קי'צייבולוס
 130 הלּויל קי'צייבולוס
 196 87 הכלמ קי'צייבולוס
 379 הינָמ קי'צייבולוס

 244 160 דוד ןומולוס
 167 השמ-לארשי ןומולוס
 458 רדנסכלא ןיצינ'זלוס
 130 הטּוינ ןיקנוס
 433 ןיקנוס
 53 52 50-48 לארשי סיסוס
 291 .ב יקסבונסוס
 481 256 255 222 221 דוד (ןרוא) יקסנסוס
 258-255 קיוֶל יקסנסוס
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 256 255 הנָל יקסנסוס
 266 265 258-255 קילֶמ יקסנסוס
 256 222 אַבְס ,יקסנסוס
 482 257-255 תחפשמ ,יקסנסוס
 482 481 256 255 207 130 המלש (יסור) יקסנסוס
 433 431 429 69 השמ לוקוס
 310 בולוקוס
 20 בוקינלוקוס
 160 קינקוס
 335 299 290 286 271 151 45 19 ףיסוי ןילאטס

3 411 420 424 431 435 437 445 458 472 
 445 טראטס
 237 .פ ןיפילוטס
 356 הרימ ןיגנורטס
 273 ןמרטיס
 432 431 249 .ק בונומיס
 101 קחצי יקסבונמיס
 150 עשוהי ןיקריס
 206 150 ןמחנ ןיקריס
 482 קראמ ןיבאלס
 68 ןיוואלס
 161 לידנמ רמינולס
 466 16 הדוהי יקצולס
 50 ןסינ יקצולס
 301 295 293 290-283 272 267 שרה ראילומס
7 3131 323 325 329 390 424 

 416 415 413 390 383 בונוימְס
 53 והילא קאוויפס
 57 54 .מ רוטקפס
 87 רוטקפס
 112 ביילָּבוקס
 391-387 385 294 הדירפ דוחורוקס
 464 463 ראלקס
 20 בוקאירבְרֶס
 400 284 יקסנאירבְרֶס
 280 בייגרֶס

 73 44 42 ןורפע
 202 לבייפ ןורפע

 70 יקסרובא פ
 420-418 311 באז טנָטאפ
 11 םייהנקלאפ
 231 באז רלָאפ
 370 369 362 356 355 הזיל (רטומלרפ) סענָאּפ
 151 57 54 קיציא רָאפָאּפ
 302 רטלאו לֶגראּפ
 391 390 335 325 וקנֶמוחראפ
 329 יל'המיס ןוטסרָאּפ
 166 74 ךורב-םהרבא רנזופ
 352 יירדנא ירוגירפדופ
 8 ןרֶזופ
 21 ןואיל רגנווטכיופ

 תומשה חתפמ

 302 יאלוקינ בייבלָכּופ
 153 קאלופ
 429 70 בייל רֶָבלופ
 70 יקסנולופ
 והילדג ירעי 'ר ,והילדג קּו'צשְלופ
 420 335 325 309 286 וקנְךאמונופ

 289 281 סירוב וקפופ
 231 התרָּב יקסני'צופ
 280 יקסבורקופ
 454 ץיבקשירופ
 103 ןאמרופ
 432 207 179 172 69 54 45 רדנסכלא ןיקשופ
 252 187 ןוימֶס הרוילטֶפ
 421 20 בוקאטאיפ
 196 129 124 94 16 םייח ןיגייפ
 322 ןיגייפ
 285 םייח ןמלגייפ
 130 הרלק ןייפ
 166 יכדרמ ןייטשנייפ
 166 השמ ןייטשנייפ
 47 43-41 32 27 25 24 .י ןיקייפ
 199 ףזוי יקסדוסליפ
 354 ונוארב רליפ
 184 הכוי קיסחניפ
 74 םהרבא סניפ
 209 195 144 101 99 98 92 91 87 ןד סניפ
 130 הבהז רטאשרֶג-סניפ

 פינס  245
 347 טרָאקניפ
 141 140 58 ירוא לקניפ

 152 לדוי-רזייל לקניפ
 152 עטנ-ןתנ לקניפ
 484 יבצ ןתנ לקניפ
 468 הקשור לקניפ
 468 םולש לקניפ
 56 55 .א ןייטשלקניפ
 306 וקנְראסיפ
 61 לדנמ 'זאקיפ
 461 .ו ןילוקיפ
 291 סוקיפ
 423 ןיקשיפ
 193 103 102 םוחנ רשיפ
 ןוטאלפ בשינר'ָצ 'ר ,ןוטאלפ
 431 הילוי םואלפ
 429 65 57 קיזייא רנטאלפ
 427-425 הרימ ןמדלפ
 325 323 322 313 295 291 287 285 םוחנ ןמדלפ

9 335 354-352 375 380 383 413 418 
 249 214 208 200 172 חמצ ןייטשדלפ
 87 ןיקטולפ
 384 הניקטולפ
 471 רגה רנסלפ
 226 .ד קינמספ



 תומשה חתפמ

 199 120 רטל] סיורפ
 154 135 134 122 114 113 13 8 רתסא ןיקמורפ
0 200 207 

 170-168 16 לשָה ןיקמורפ
 472 308 300 118 ליאכימ הזנורפ
 297 286 היסא ןילסורפ
 354 .מ ןילסורפ
 480 הקבר (יקצבוקומ) דירפ
 212 207 181 122 113 112 89 יבצ דנאלדירפ
 105 דנאלדירפ
 57 .ק ןמדירפ
 281 ןמדירפ
 307 306 רימידאלו ןידיירפ
 470 םוחנ סקדיירפ
 9 ןאמיירפ
 290 יקצולירפ
 49 .ו ןמשירפ
 196 הנח בולרָּפ
 266 .י בולרֶפ
 160 ירוא ןמלרפ
 16 1 לאלצב ןמלרפ
 87 הינג ןמלרפ
 172 רב"םייח ןמלרפ
 247 (קסניממ "לודגה") בייל הדוהי םחורי ןמלרפ

8 257 
 466 229 222 206 האל ןמלרפ
 116 87 בייל ןמלרפ
 246 הרש ןמלרפ
 124 רזעילא (ירפ) ןוסלרפ
 466 הידידי לקנרפ
 212 ןוסרפ
 254 151 144 141 130 לדיא ןמסְרפ
 254 130 םייח ןמסְרפ
 151 לאינד יקסרפ
 395 162 107 70 68 67 54 51 50 46 ל"י ץרפ
 156 "ןביגה" ,ץרפ
 160 םהרבא (ימדש) יקסיימדָאשפ
 213 212 205 204 192 185 הנירטאקי הבוקשֶפ

208 

 448 ןיקפאראצ
 422 209 .א בוקאיברָא'צ
 82 בוקאיוורָא'צ
 323 קויראצ
 68 ףזוי יקסבונרָא'צ
 87 בייל הדוהי סָאנרָא'צ
 424 רקוצ
 384-382 הטיא ןמרקוצ
 466 קחצי ןמרקוצ
 382 לחר ןמרקוצ
 478 תור רוצ
 1 רואינש ירוצ

77 

 116 (ףסוי) היסוא ינרו'צ
 231 השירג סאפרוצ
 112 הזדיאָחצ
 103 קינלוביצ
 169 ןורהא גנילזיצ
 463-461 ןורהא ןילטייצ
 466 םייח טסילבמיצ
 עשוהי רנדורוה 'ר ,עשוהי טסילבמיצ
 231 ףסוי ןמרמיצ
 53 לארשי גרבניצ
 352 289 281 לאכימ ןי'צפי'צ
 89 לאיחי בונילצ
 416 בייל ץיבוחמצ
 416 היער ץיבוחמצ
 278 275 רננצ
 הירא ילאפר 'ר .ל רפיצנצ
 416 415 382 356 .ו בולאק'צ
 184 בוטר'ִצ
 81 םולש קוטר'צ
 112 ילקאריא ילָטְרַצ
 215 302 189 םהרבא קאינר'ִצ
 185 הרופצ קאינר'ִצ
 282 םדא בוקאינר'ִצ
 281 שינר'ִצ
 393 325 310 309 299 297 295 ןוטאלפ בשינר'ִצ

4 116 424 

 291 273 (ןא'ז) ןיקשובאק
 58 םירפא יקסבונאגאק
 והילא ןהכ 'ר ,הילא ןאהאק
 57 הרש ןאהאק
 10 קילאוואק
 201 רודגיבא ןמפואק
 203 יכדרמ ןמפואק
 356 קאזאק
 290 288 286 283 270 269 יאסיא ץניזאק
343 352 
 325 יאלוקינ בולאדיאק
 302 לראק ולאק
 484 272 247 157 ליאכימ ןינילאק
 433 הדיא הקסנימאק
 291 .א יקסנימאק
 102 יקסנימאק
 342 יקסנימאק
 192 110 .ל בינָמאק
 57 לשרֶה יקצנֶמאק
 376 356 355 352 312 םהרבא ץיִנֶלֶטסאק
 312 הרובד ץינלטסאק
 62 .ש יקסניגר'ֶצאק
 209 בולוקאראק
 383 328 323 322 היראמ ןוזרָאק
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 350 300 285 רימידאלו בופראק
 435 וקנפראק
 12 10 .פ וקנ'צשאק
 290 286 278 276 274 271 270 אָּבוק
2 303 312 355 402 439 
 416 רודיס קאפבוק
 67 .ל ןירבוק
 373 יקסרבוק
 477 183 181 131 87 םייח לגוק
 143 70 57 .ל וקטיווק
 432 ןי'זוק
 306 ייסכלא יקסבולזוק
 313 312 291 .ו יקסבולזוק
 179 ליאכימ בוזוטוק
 196 87 היח ןמפיוק
 422 בּוקעי סאלוק
 151 69 65 64 58 57 54 20 השמ קאבלוק
 331-329 הק'דוד יקסנבילוק
 328 290 קילוק
 431 ידאקרא בושילוק
 252 רדנסכלא קא'צלוק
 402 הדאפ יקצאפונוק
 291 הינוס היאקצינוק
 437-435 ץיבצנוק
 63 השמ יקציבוסוק
 482 הבוהא יקסבוסוק
 482 476 178 177 175 רסיא יקסבוסוק
 482 186 דוד יקסבוסוק
 196 ףסוי יקסבוסוק
 422 381 350 הקנאי הלאפוק
 476 195 181 124 91 הדוהי (גומלא) ץיבולפוק
 270 רפפוק
 250 16 המלש קיטשפוק
 439 ר'צוק
 170 160 85 קחצי םהרבא קוק
 196 87 השמ קוק
 167 הדוהי יבצ קוק
 38 .י קינלארוק
 416 הניגר טברוק
 57 .ד דנאלרוק
 463-461 458 יכדרמ דנאלרוק
 353 352 283 הינוס יקסדנאלרוק
 175 רבאל בולינרוק
 432 היאקסבורדנסכלא-הניגא'צרוק
 68 57 ןורהא בורינשוק
 207 139 113 ןיוויק
 205 ךורב ץיבייטיק
 231 והילא ןיסיק
 483 ירנה ר'גניסיק
 483 הינפצ סינפיק
 19 ייִגרֶס בוריק
 484 483 226 ןימינב ןוזריק

 תומשה חתפמ

 466 הנח םיובשריק
 254-252 בקעי בונבֶלק
 302 ךירנה ָאזולק
 273 בומולק
 462 קילא 'ץולק
 163 יקסנבילק
 466 6 1 השמ שטוילק
 9 ץיבונמלק
 162 בקעי סמֶלק
 303 302 דוד חמק
 139 יקסרא'זדנק
 209 118 9 8 .ו ןירונק
 161 השמ רוטנק
 484 196 116 94 6 1 םוחנ ץיבורוטנק
 180 154 ץיבורוטנק
 291 הדירפ הבוגינק
 291 הזור הבוגינק
 169 קיזייא ןירטסק
 104 6 1 םהרבא ןלפק
 199 188 181 180 127 115 96 87 16 םהרבא ןלפק

206 
 199 180 160 168 150 116 87 רזעילא ןלפק
 431 הטרָּב ןלפק
 147 בד ןלפק
 16 לארשי ןלפק
 101 האל ןלפק
 477 ריאמ ןלפק
 170 לכימ ןלפק
 371 הינפ ןלפק
 477 המורפ ןלפק
 הרש ירפכ 'ר ,הרש וסקוק-ןלפק
 226 ןלפק
 289 ןלפק
 466 הזילע (סילכמ) ץיבוצק
 292 קחצי ןוסלנצק
 466 'בג ,יקסניגר'צק
 209 ץיבארק
 231 ץיבארק
 325 323 322 285 הידולוו יקסני'צבארק
 302 268 וקנ'צבארק
 20 יקסניטסארק
 228 רתסא יקסניסארק
 401 הקרויפונסארק
 209 166 160 לורק
 162 ןימינב רמורק
 265 בוקנפורק
 89 ןיקפורק
 12 .א (יפמאב) יקצינירק
 149 ("שיא ןוזח") והיעשי ץילְרק
 242 רמרק
 155 154 רדנסכלא יקסנרק
 465 181 166 158-152 149 16 רשא ןייטשרק



 תומשה חתפמ

 472 רדנסכלא ב'צשידאר
 421 20 לראק קֶדאר
 44 .א ןיזווֶאר
 158 םאר
 370 השרבא סָאפאר
 202 השמ סָאפאר
 127 באלסידאלו 'ץיבקצאר
 20 ןאיטסירכ יקסבפקאר
 484 160 149 76 74 קיזייא ץיבוניבר
 257 248 244 242 182 154 148 רזעילא ץיבוניבר
 195 .ב ץיבוניבר
 222 הנח ןמגרא-ץיבוניבר
 257 235 234 232 הדוהי ץיבוניבר
 136.120 104 100 96 94 89 87 16 לכימ ץיבוניבר

1 170 171 182 206 208 214 223 
 163 םוחנ ץיבוניבר
 484 םחנמ-שידק ץיבוניבר
 206 לחר ץיבוניבר
 164 לאפר ץיבוניבר
 266 257 לואש ץיבוניבר
 484 הנייש ץיבוניבר
 293 278 271 המלש ץיבוניבר
 163 161 בקעי ןוזניבר
 161 ריאמ ןוזניבר
 354 ילנ יקסניבר
 53 הברבר
 247 יאתבש יקסמודר
 461 455-447 300 6 ילוטאנא ןיבור
 196 87 האל ןמדלפ-ןיבור
 61 57 52 הקבר ןיבור
 465 107 הנח אניבור
 87 לאכימ ןייטשניבור
 190 143 92 ןבואר ןייטשניבור
 410 385 383 380-378 325 לארשי קי'צנבור
 385 384 382 381 379 המחנ קי'צנבור
 .ז רזש 'ר ,ןמלז בושבור
 286 המָא בוגור
 16 בוגור
 431 בוגור
 306 סירוב וקנאיזדור
 112 ליאכימ וקנאיזדור
 83-81 יקסנידור
 112 ב'צידור
 400 328 301 284 רצידור
 107 לצרה יקסנדור
 433-428 69 64 היִנָמ ןמדירפ-יקסנדור
 196 107 87 16 יכדרמ יקסנדור
 433 431 יקסנדור
 284 קחצי יקסבשדור
 105-7 5 ןורהא ןיזור
 162 158 157 ףסוי ןיזור
 158 ףסוי ןיחר
 99 בקעי ןיזור
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 143 ןושמש םיובנזור
 358 ןמלז םולבנזור
 120 םולבנזור
 282 םולבנזור
 400 358 טלבנזור
 278 דָארפלא גרבנזור
 103 גרבנזור
 20 ץלוגנזור
 122 86 84-81 79 58 57 50 20 17 המייל זיוהנזור

3 138 139 181 207 
 87 דלפנזור
 468 255 214 206 151 דוד"םייח ןייטשנזור
 יבצ ןשוש-ןבא 'ר ,יבצ ןייטשנזור
 208 גרבנטור
 485 יבצ סחנפ גרבנטור
 69 ןייטשטור
 396 ןייטשטור
 380 הנלָה ןיבלור
 380 לאוי ןיבלור
 קיזייא ץיבוניבר 'ר ,קיזייא רבונאמור
 המלש יקסנֶסוס 'ר ,המלש יסור
 201 123 רותרא ןיפור
 169 לארשי חקור
 178 131 124 91 בקעי קו'צשור
 475 יבצ םתור
 57 אפיל קינזְר
 162 השמ קינזר
 162 סחנפ קינזר
 196 יבצ ןארזֶר
 130 היתב ןמשיפ-רנטר
 485 186 םייח רנטר
 186 ףסוי רנטר
 קחצי םולהי 'ר ,קחצי רנטר
 356 354 349 348 346 333 328 327 ָאביר
 53 ןיביר
 272 21 םיכאוי פורטנֶביר
 274 רלדיר
 49 סָאוויר
 485 466 6 1 לארשי בוטיר
 271 רגנילטיר
 395 151 םהרבא ןיזייר
 110 קחצי דלוגנייר
 469 .מ סייר
 435 הסיראל רנסייר
 401 353 351 327 326 324 320 319 316 רָאטכיר
 97 .ל הבוראמיר
 20 בוקיר
 464 463 461 הזור סילר
 232 229 228 223-217 6 1 הירא (םיובנזור) םר

6 473 479 
 278 סרמר
 200 182 רייפ לדונְר
 95 92 89 87 הירא (רפיצנַצ) ילאפר



00 

 431-428 421 174 69-67 58 20 השמ יקסלאפר
 86-83 81-79 היבוט-בקעי טרופופר
 223 222 םהרבא יקסנאילפְר
 231 לאוי קי'צשבוקר
 480 תחפשמ .קי'צשבוקר
 166 ץ"בשר
 485 463 458 םהרבא ל"שר
 485 464-456 6 לארשי ל"שר
 485 לדנמ ל"שר
 485 הרש ל"שר

 429 דראנרָּבואש
 182 סאמות ואש
 92 ץיבונכאש
 160 היעמש (ןינוס) ןנאש
 40 .פ רָאקנָאש
 345 344 (אטָאיפ) ךירדירפ ָאפראש
 476 176 175 קחצי הדש
 401 400 289 הידֶפ יקצֶלדָש
 105 הבאווש
 57 ךינָה קידָאווש
 30 .מ .מ ץראווש
 348 יליו ץראווש
 272 ןומולס ץראווש
 189 142 רזעילא בוש
 189 והיעשי בוש
 58 בקעי קירדוש
 130 באז לדייווש
 150 היִנָמ טחוש
 90 57 והילא ןמלוש
 228 ףסוי ןמלוש
 253 252 יבכדרמ ןמלוש
 370 369 362 356 355 346 342 333 יליו ץלוש
 302 ץירפ ָאצלוש
 354 הידאנ רֶטסוש
 192 דוד רוש

 260 השמ רוש
 486 475 465 161 150 23 (ןמלז בושבור) .ז רזש
 85 74 דוד רחש
 185 184 173 היִנָמ יקסנילרֶו-ְןמקראטש
 87 היח דנאלטוטש
 362 356 355 346 342 הזליא ןייטש
 394 ןייטש
 431 ןייטש
 128 קובנייטש
 143 (ןוימד-לעב) םוחנ ףיטש
 276 275 ךוארטש
 10 ןרָטש
 346 345 יליו אבייש
 70 ןינייש
 424 ןינייש
 415 הבויל ץיבוטכיש

 תומשה חתפמ

 81 .מ ץיבלשמיש
 248 ףיש
 252 סחנפ ןמפיש
 477 הניגמ ןיאלש
 448 429 107 70-68 54 52-50 46 םכילע םולש
 254-252 222 145 144 םהרבא יקסנולש
 253 הבוהא יקסנולש
 144 הדיא יקסנולש
 254-252 145 144 בד יקסנולש
 144 הנידרו יקסנולש
 252 144 היסויל יקסנולש
 252 144 הינפ ןמגו-יקסנולש
 240 רב בד ןאיפֶלש
 346 טדימש
 416 גילז ץיבוליימש
 416 410-408 לחר ץיבוליימש
 300 הינ] בלימש
 291 בקעי ץיבונועמש
 301 לחר ץיבונועמש
 168 קחצי ינועמש
 303 271 88 71 55 46 30 29 27 25 אנח קורָמש
 58 .ב רפאנש
 226 ןמלז רואינש
 77 75 (שטיבאבולמ יברה) קחצי-ףסוי ןוסרואינש

2 163 167 
 174 לאומש ןוסרואינש
 291 .י ריגינש
 421 ןמטינש
 185 ילא אריפש
 266 258 לאירבג אריפש
 227 לארשי אריפש
 197-193 לאומש אריפש
 231 אריפש
 352 הגיבדָי רריפש
 486 בד ןלפש
 486 235 חרז ןלפָש
 486 הרש ןלפש
 375 ליספש רגנירפש
 196 םהרבא ץש
 196 בייל ץש
 306 304 הידולוו 'ץיבְצאבר'ֶצש
 242 240 163 149 85 ןימינב יקציבוקש
 247 הניר יקציבוקש
 105 יול (לוכשא) קינלוקש
 486 שריה ראילקש
 54 םאיליו ריפסקש
 463 ןיקרש
 227 רזע קותרש

 222 214 200 198 188 170 154 87 16 םייח רזענ ת
3 254 

 87 הטלא רזענת



 0 %- י-יא ש ןשוש-ןבא המלש -- רפסה םע

 ו ןיזור ןרהא -- 1941-1917 םינשב קסנימב ידוהיה בושיה
 8-0 4. 9 8 הטיול הבול -- קסנימ יקרפ
 | יאשבל םייח -- ןסייר לש םילשורי -- קסנימ
 0 ןייטשרק רשא ברה -- קסנימב הרותה ילודג םע
 הירנ יבצ השמ ברה -- םייתדה םייחה לש והשמו קסנימב הבישיה לע
 שי ןיקמורפ לשָה -- םישיאו םירבח םע
 שכבה ל שי 8-6 ₪ שרי צי% טהב םולש -- יָרוענ-ריע
 ₪ רנדורב קחצי -- הדש קחציו רודלפמורט םע
 2% ₪ יקסבוסוק רסיא -- קסנימב רודלפמורט םע
 7-0 גרבדלוג ןנח -- העונתה םע
 רש ןיריבז קחצי -- "ץולחה" םע
 6 5% 8 קאינר'צ הרופצ -- תּודלימ ץראה ריוא ונמשנ
 2-6 ץיברוה לאומש 'פורפ -- ץראל יכרד
 0 אריפש לאומש -- קסנימב יטסילאיצוס-ינויצה רעונה
 6 ל 3 ןהכ דוד -- תינויצ תוליעפב םירוענ
 6-0: יב א לש 5 9 0 6 בופיל בד -- תונורכז יעטק
 יי גרבדלוג ןבואר -- !םותחא אל
 8 יקסבומייח יכדרמ -- "ץולחה" דע "םירוכיב"מ
 הש ₪ 6 ₪ ₪ 4 1. םר הירא -- קסנימב םירוענ
 0 פא 0-00 בולי השמ -- "רבחה" תעונתב
 7-62 6 6 אש 9 ןידלוג םוחנ -- תודהיה חור תוכזב
 0-0 9-0 גרבדלוג הרש -- לארשי-ץרא איה יצרא
 6 קשרהמ-ןידלוג האל -- רסאמל םידומילה-לספסמ
 תש 8 לש 5% ןמרטוג לאוי -- דאבאחשא דע קסניממ
 ל ןיול הירא -- לארשי-ץרא -- ילאראקראק -- קסנימ
 0 . .ןיצלוד הירא -- םילשורי -- וקיסכמ -- קסנימ
 5-6 ₪ (ילאמ) אריעז האל -- תונורכז יטוקיל
 ₪ לינק 4 יש 08 ץורח הירא -- תושיגפ שולש
 ל בונבלק בקעי -- הצרא הילעה ךרדב הנחתכ קסנימ
 8 .... . . . .[שוש-ןבא המלש -- הבזכנש המישמ
 0-0 יבכמ הימחנ -- הצרא םיתחתח-ךרדב

 . . . .ןהכ דוד -- קסנימב תינזיטרפה המיחלהו תרתחמה ,האושה

 א א א א 4 ןייטשנירג בקעי -- רעיב ,תרתחמב ,וטיגב
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 ו . . . . . םערב םייח -- "יגרובמאהה וטיגה"
 8 . . . . . . . היאקסבודאס היפוס -- הלילב תוצוצינ
 .יקסרקוט םירמ -- תיהמיא המאופ
 ,י .קינבְרט הרובד -- וטיגה ןמ החירב
 . קי'צנבור" ןמרבייא דבכוי -- הרובג-רוטיע םשל אל
 ןמסט הדניה -- !ייח ךיִמדב
 .דוחורוקס הדירפ -- םיצפנ ילב םינומיר
 . םייהטרו לוטנא -- יתחפשמה הנחמב ןירוז םע
 . ןוסדיוד המורפ-הרובד -- הנָה דעו זאמ
 .ץיבוליימש לחר ר"ד -- וטיגב תודלי
 גרבדלוג הבויל -- הגירהה-איגמ

 . יקסרקוט הילוז -- ידָי ומב
 טנָטאּפ באז -- ץראל קסנימ-רברפב זוחלוקמ
 7 .רלסרב היסא -- תואלתה ביתנב
 6-0 - . . . ןמדלפ הרימ ר"ד -- קוחרמו בורקמ קסנימ
 . ןמדירפ-יקסנדור היִנָמ -- קסנימב ידוהיה ןורטאיתה

 . יקצינטי'ז קראמ -- יתב לע רופיסה
 א 4. ₪ 5.0 ל שי קיש ₪ ₪ רש ןיבור ילוטנא -- שדחמ םרּוה תונויצה סנ

 .ל"שר לארשי -- המחלמה ירחא קסנימ

 ןשוש-ןבא המלש -- קסנימ יאצוי ןוגרא לע והשמ

 (486-468) םישיא ירכז

 ןבואר * ןמרטוג לאוי * רגרב יכדרמ * רגרב לצרה * ןמלדייא ףסוי * (ןייטשנזור) ןשוש-ןבא יבצ
 םירמ * ץיבודיוד םיפָי * (יקסרובדובונ) יריבד הנימ * ןודרוג הדוהי + (קשרהמ) ןידלוג האל * גרבדלוג
 * ןמסיז בקעי * ןיריבז קחצי + ץיבוקלו ןועמש * (ץיבוסונמ) ץיבוקלו היח * ןיצלוד השמ + ןיצלוד

 ירעי והילדג * (רנטר) םולהי קחצי * (ץיברוג) ןמסט היסֶּפ * ןמסט השמ * ץיניח םוחנ * יאכז דוד
 בוקינ'צולומ ןושחנ * ןיול הירא * הטיוֶל הבול * ירפכ הרש * ('ץיברוג) ירעי הרימ * (קּו'צשֶלּופ)
 המלש * (ןרוא) יקסנסוס דוד * ןיכלמ רב בד + יקצובוקומ השמ * (ןידי) בוקינ'צולומ םולש + (ןידי)
 * סינפיק הינפצ * יקסבוסוק םהרבא"דוד * (תימע) יקסבוסוק רסיא * ןיבאלס קראמ * (יסור) יקסנסוס

 לארשי * רנטר םייח * ץיבוניבר הנייש * ץיבוניבר קיזייא-לארשי * ץיבורוטנק םוחנ * ןוזריק ןימינב
 ראילקש שריה * ןלפש חרז * רזש ןמלז * ל"שר םהרבא * בוטיר

 תומשה חתפמ

 רפסה תמיתח ירחא

 |ןשוש-ןבא םהרבא

 | ןשוש-ןבא לחר |
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 רפסה תמיתח רחאל

 ןשוש-ןבא םהרבא

 רפוסה ויבא לצא לביק ירבעה וכוניח תא .25.12.1906 ,ז"סרת תבטב 'חב קסנימב דלונ
 הלע ."ץילמה" ירפוסמו ריעב ןושארה "ןקותמה רדחה" דסיימ ,ןייטשנזור דוד םייח הרומהו
 םירומל שרדמה-תיבב וידומיל-קוח תא םייס ח"פרת תנשב .(1925) ה"פרת תנשב הצרא
 .םירומל שרדמה-תיבבו ןוכיתב ,ידוסי רפס-תיבב הארוהב זאמ קסעו ןילי דוד תלהנהב ירבעה
 ארקמב ,תירבעה ןושלב -- תירבעה הטיסרבינואב .א.מ ראותה תא לביק 1943 תנשב
 .תירבע תורפסבו

 .תוברתהו ךוניחה דרשמב ןושלה תלחנהל הקלחמה תא להינ ד"ישת --גג"ישת םינשב
 .ןילי דוד ש"ע םירומל שרדמה-תיב תא להינ (ז"כשת) הארוהה ןמ ותשירפ דעו ו"טשת תנשמ
 .תירבעה ןושלל הימידקאה רבח היה ד"לשת תנשמ

 ךליאו ח"שת תנשמ .עדמו רעונ תורפסב הברה קסע ךנחמכו הרומכ הנושארה ותפוקתב
 ,תונושה ויתורודהמב הבר הצופתלו הרכהל הכזש ,"שדחה ןולְמה" יכרכ תא םסריפו ךרע
 ."קילאיב תרישל היצנדרוקנוק" (לגס .י םע דחי) איצוה ך"שת תנשב .תובחרומהו תורצוקמה

 .םיינושלה וילעפמ לע ןילי דוד ש"ע לארשי תמכחל םילשורי סרפ ול קנעוה ח"כשת תנשב
 לעפמ תא םילשה ם"שת תנשב .תירבעה ןושלל לארשי סרפ ול קנעוה ח"לשת תנשב
 קילאיב סרפ ול קנעוה א"משת תנשבו ."םיבותכו םיאיבנ הרותל השדחה היצנדרוקנוקה"
 ,רמאנ קילאיב סרפל םיטפושה-תדעו יקומינב ."השדחה היצנדרוקנוקה' לע לארשי תמכחל
 םייפארגוקיסכלה וילעפמ לככ ,םיבותכו םיאיבנ הרותל השדחה היצנדרוקנוקה" :ראשה ןיב
 ינרק תא תוברה היתואפב תטלוקה תשטולמ ןח-ןבא :ראופמ ילכ איה ,ןשוש-ןבא םהרבא לש
 ."תונוש תויווָזמ םיעבצ ללשב ןתוא הריזחמו תרבשמו םירפסה-רפס תפש לש הרוא

 -רהב םימלוע-תחונמל תרחמל אבוה .8.8.1984 ,ד"משת באב 'י םויב םילשוריב רטפנ
 .א"משתב הרטפנש הָיבצ ותייער רבק דיל ,לואש-תעבגב תוחונמה

 -ןבא םהרבא יחאש סופדה-תיב הז ,םילשוריב ןֶויס סופדל יתילע ,1984 טסוגואב 8 ,ד"משת באב 'י םוי רקובב

 לש וילעב ןיבל ,קסנימ-רפס לש ינשה ךרכה תאצוהל םידרחה ץמוק ,וניניב "ךדיש"ש אוהו ,וב תיב-ןב היה ןשוש
 -- ההגהה-תועיריו דיה-יבתכ לש איבמהו-איצומה תויהל ןָכִמ רחאל וילע לביק םגו ,ןֶניס םהרבא רמ ,סופדה-תיב
 הצעב ומצע ףתיש ,בכשמל לפנש דע ,םימיה לכ .סופדה-תיבל ,וילא הרזח ינממו םוחנ-הדשל יִלא סופדה תיבמ

 ליכהש ,ינתסרכה תוהגהה רורצב וניע ןתנ ,חוכ-ספא ,יִנודדשרע לע ובכשב םג .התשחהלו הדובעה ךלהמל הגאדבו



 החנ ותעדו ,(ןכותהו תומשה-חתפמ ,"םישיא ירכז" רודמה) םינורחאה וידומע 40 דבלמ ,ולוכ רפסה תא טעמכ
 רשָבלו "הסדה"ל םשמ תולעל יתנווכתה .ולאה תונורחאה תוהגהה 40 תא סופדה-תיבל יתאבה וז םעפב .ונמיה
 יל ןפצ לרוגה ךא .תחא הבית וליפא דוע וב ףיסוהל ןיאו ,ויקודקדו ויטרפ לכל םלשנו םת קסנימ-רפס יכ יחאל
 ןכ ינפל תוטעמ תועש .דוע ונניא םהרבא יכ תיבויאה הרושבה ינתמידקה סופדה-תיבב רבכ .אושנמ הדבכ המולהמ
 וטבמ תתל הכזי דוע דעל ויניע םוצעי םרטב יכ הוקתב ישפנ יתעשעיש ,ובצמ רמוח לע יתעדיש ףא .ותמשנ החרפ
 .יתיסח ולָצבש יריקי-יחא תא יתלוכָש ינאו .וניכז אל ונחנאו ,הכז אל אוה ...רמגומה רפסב

 םהרבא יכ ןימאמ ינא .ול דופסל אובא אל ףא ,ימוי ןורחא דע יבלמ ףּוסָי אלש ,ישיאה יבָאכ תא ןאכ הָנַחֶא אל
 -ילכ .וננושל תעדו לארשי תמכח לש חרזמה-לתוכב תורודל םוקמ ול רּומש ,םיינושלה וילעפמ תוכזב ,ןשוש-ןבא
 "גשומל ךפה ומשש ןשלבה -- ןשוש-ןבא" :אליעלו אליעל ול םירתכ-תרישקב וגילפה רבכ םינותעהו תרושקתה
 הז -- ןשוש-ןבא" ,("רמשמה לע"ב יבר בקעי) "תירבעה ןושלה ךיסנ -- ןשוש-ןבא םהרבא" ,(תונורחא תועידי)
 רפסה ,"םאו ריע קסנימ" רפסה ךרועכ ךא .וב רבּודיו רבּודי דועו .("בירעמ"ב דלפנזור .ש) "וניאָנוושלבש קנעה
 ,הינב ילוגדמ ,קסנימ שיא ,ןשוש-ןבא םהרבא לע ,חא תעמד ,יתעמד ליזהל ינא םג שקבמ ,ונתבצחמ-רּוכ לע
 .רואל רפסה לש ותאצ ףס לע ,קסנימ-רפס ינמאנ לש טקה ץמוקל ,ונל רזכאתה הכש לרוגה רמ יפלכ סירתהלו

 רפסה ךרוע ,המלש ,םינוקזה-ןב ,ינאו םהרבא ,יבצ ,לחר :ןייטשנזור דוד-םייחו הקשור ונירוהל ונייה םידלי העברא
 ךרכבש "םישיא ירכֶז" רודמה תא ,יתיבפלאה רדסה יפל ,ןידכ ,יתחתפ ובו ,1968-ב ,ןושאר רטפנ יבצ .ונינפלש
 ףוסב רתונש קירה ףדב ףיסוהל ילע היה רפסה תמי תח רחל רבכ :דואמ יל רַמָה ךרועכ ילרוג ךא .הזה

 יתרתונ אמא-אבא תיב לכמו ,לחר יתוחא םג הרטפנ ,ותכֶל לע יתועמד ּושבָי םרטבו .םהרבא יחא שפנל ןּויצ ךרכה

 ..."דבל ,ידבל

 ,קסנימב תיללכ הלכשה השכר .ט"יה האמל 90-ה תונש תיצחמב קסנימב הדלונ לחר
 התולע דע הלהינו ,םייִלָּבְרִפ םיסרּוק קסנימב המייס ןכ .הבקסומ תטיסרבינואב -- ההובגו
 ושריה ,הצרא םירוהה תיילע ףס לע ,אבא תומ לש הידגארטה רחאל .יטיבוס םידלי-ןג הצרא
 החתפ םש .םילשוריב ועקתשהו הצרא ולע ןה 1934 יהלשבו ,אמא לא תווֶליהל תונוטלשה הל
 ,היריעה םעטמש םינגה תשרב ןכמ רחאל ללכוהש ,יטרפ םידלי-ןג ,םהרבא לש ועויסב ,לחר
 .תואלמיגל התאצ דע ,םינש תורשע ולוהינב הכישמהו

 הרטפנ םש .הננערב ןכ-ירחאו םילשוריב הליחת ,תובא-תיבב התשע הימי תירחא תא
 םיתיזה רהב םימלוע-תחונמל האבוהו ,2.10.84 ,ה"משת ירשתב 'ו םויב הבוט הביָשב
 ןשוש-ןבא המלש .ל"ז ןייטשנזור הקשור ונמא רבקל ךומסב ,םילשוריב

 ןשוש-ןבא המלשו םהרבא ,לחר םיחאה :לאמשל ןימימ

 (םהרבא לש) היבצ ,(המלש לש) התרַמ תויערהו





 |ןש


